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يف سياق مهمتها املستمّرة يف فضح الفساد الثقايف العربي، 
تنشر »الغاوون« نص الربقية اليت رفعها حممود درويش وسليم 
بركات وشربل داغر وجابر عصفور وحسونة املصباحي وآخرون 
إىل الرئيس العراقي السابق صدام حسني أثناء مشاركتهم يف 

مهرجان املربد السادس سنة 1985.
امُلخزية  الربقية  هذه  منه  أخذنا  الذي  الكتاب  أن  والغريب 
 ،2005 سنة  صدر  قد  كان  خضر(  عباس  للعراقي  )»اخلاكية« 
وأن أحدًا ممن كتب عنه يف الصحافة اللبنانية )أو سرق مادته 
دون اإلشارة إليه( مل يتناول هذه الربقية اليت نتحّدث عنها، 
ال من قريب وال من بعيد، بل مّت جتاهلها متامًا وكأنها مل تكن. 
وذلك - كما ال خيفى على أحد - ألن هلم بني موّقعيها أصدقاء 

ُيدارون بعضهم و»خيافون« بعضهم اآلخر.
يف الشهر الفائت وصلنا الكتاب املذكور هديًة من أحد األصدقاء 
العراقيني، وقد هالتنا كّمية العار اليت صنعتها النخبة الثقافية 
العربية بقابليتها الكبرية لقبول أي رشوة أو عطية من أي طاغية 

مهما كانت كمية الدم اليت على يَديه.
بالطبع، حنن لنا أيضًا أصدقاء بني هؤالء، لكننا لن نتسّت على 
أن  أن على كل مثقف  به هو  نقوم  ما  ورائدنا يف  أّي منهم، 
ل وزر أعماله. خصوصًا يف هذه املرحلة اليت صارت فيها  يتحمَّ
صناعة البطولة إحدى الصناعات اخلفيفة والسريعة. خذوا مثاًل 
مسؤول الثقافة يف جريدة »األخبار« )اليت بات هلا اليوم مهمة 
وحيدة هي التضليل على الدم السوري الذي يسيل منذ سبعة 
اليوم بطاًل  م نفسه  ُيقدِّ أبي صعب. فهو  بيار  أشهر( األستاذ 
يف ثقافة املقاومة، وُيزايد على اآلخرين فيها، بعدما عمل طوال 
15 عامًا كمسؤول يف الصحافة الوهابية واليت نشر فيها مدائح 
عن آل سعود يندى هلا اجلبني )وقريبًا سننشر مقتطفات مطّولة 
م دلياًل فاقعًا على انتهازية املثقف  من تلك املدائح واليت تقدِّ

العربي واستخفافه بذاكرة قرائه(.
ويف اآلتي نص الربقية:

»لقد رأينا يا سيادة الرئيس كيف تقذفون باحلق على الباطل 
رون عن سواعدكم بكلمة  بكلمة »ال« فإذا هو زاهق. وكيف ُتشمِّ
»نعم« إلضاءة موطن املستقبل العربي... وليس لنا حنن األدباء 
والشعراء العرب املشاركني يف مهرجان املربد السادس إال أن 
نتوّضأ مباء النصر الذي قْدمت العراق إليه، فحملتم به عبئًا عنا 
القادمة ضوءًا  التاريخ لألجيال  لنا هدية، هي هدية  متموه  وقدَّ

وأمثولة وفداء...«.
جابر  داغر،  شربل  بركات،  سليم  درويش،  حممود  التوقيع: 
عصفور، غالي شكري، حممد إبراهيم أبو سنة، سلمى اخلضراء 
اجليوسي، إبراهيم نصراهلل، حسونة املصباحي، حممد الغزي...
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تلك  بني   - وجدُت  الصباح  ذلك  يف  لكين 
»صيدًا   - للتصحيح  أمامي  سة  املكدَّ املواد 
مثينًا« هو عبارة عن حوار مع املطربة اللبنانية 
جنوى كرم، سيكون غالَف العدد، وقد طلبْت 
إجراَءه بهدف تلميع صورتها يف لبنان بعد االنتقادات 
للرئيس  غنائها  بسبب  إليها  هت  ُوجِّ اليت  الكثرية 
السوري بشار األسد وأبيه الراحل، متجاهلًة محلة القتل 

والتفجري يف لبنان.
كانت فرصة لي - أنا السوري اهلارب يف لبنان - من 
أجل االنتقام من زمرة املنافقني اللبنانيني الذين يتّم 

تكرميهم يف بلدي، يف حني يتّم حرماني من زيارته.
حته دون أي تغيري باستثناء  ، وصحَّ قرأُت احلوار بتأنٍّ
أضع  مل  خبث  وبكل  والنحوية،  اإلمالئية  األخطاء 
العنواَنني، الفرعي والرئيسي، بعدما علمُت بأن جنوى 

كرم اشتطْت قراءة احلوار قبل النشر.
أرسلنا إليها احلوار، قرأته ووافقْت.

للحوار:  الرئيسي  العنوان  اختيار  يف  كثريًا  أحت  مل 
»جنوى كرم: أحب أن أكون حكيمة كاألفعى«!

وهذه اجلملة قالتها جنوى برباءة يف حوارها وباللهجة 
املمكن  من  أن  باهلا  يف  خيطر  يكن  ومل  احملكية، 
انتزاعها من سياقها العادي ووضعها عنوانًا رئيسيًا 

بهذا الشكل الكارثي.
أما العنوان الفرعي فكان أشّد لؤمًا، وقد جعلها تفقد 
اليت  الصحافية  وتتهم  أعماهلا،  مدير  فتطرد  صوابها 
أجرت احلوار بالتآمر عليها. فبني األسئلة اليت أجابت 
ا إذا ما كان يف  عنها جنوى كرم بالنفي، مثة سؤاٌل عمَّ

نّيتها الغناء لألطفال بعدما غّنت لألم واألب.
الغناء لألطفال بعدما  »ترفض  العنوان كاآلتي:  فجاء 

ت لألم واألب و... األسد«! غنَّ
السياسة،  إىل  ُيفضي  أن  لبنان ميكن  كل شيء يف 
حتى الفن والغناء واجملالت النسائية ميكن أن تكون 
كانت  الوقت  ذلك  ويف  سياسي.  حديث  لفتح  بابًا 
االغتياالت ما تزال يف أوجها، واجلميع يّتهم اجلميع. 
لكن الواضح الوحيد يف كل تلك املتاهة - ملن يريد 
أن يرى بنزاهة - أن النظام السوري دكتاتوري وقاتل 

جتب معارضته.
وشخصيًا، كنُت قد حسمُت أمري مبعارضة هذا النظام 
الكتابة  أجبدية  مي  تعلُّ فور  ه  ضدَّ والكتابة  بلدي  يف 

هي  »النهار«  جريدة  كانت  وبالطبع  الصحافة.  يف 
امللجأ شبه الوحيد للكّتاب السوريني املعارضني لنشر 
مقاالتهم آنذاك. أو على وجه التحديد »امللحق« الذي 
اليت  النهار«  »قضايا  وصفحة  خوري  الياس  يرأسه 
اَنني مجيَلني  ُيديرها جهاد الزين، وقد كانا أشبه بدكَّ
لالنفتاح نابَتني على أطراف »املول« االنعزالي الكبري. 
اب سوريني معارضني مرتاحي الضمري  لذلك كنا ككتَّ
متامًا يف مسألة النشر يف »امللحق« و»قضايا النهار«. 
وطوال سنوات كتابيت يف »امللحق« مل أشعر إال جبوِّ 
األلفة اأُلسرية، وباالستقاللية التامة اليت حرصُت أشدَّ 
»امللحق«  عدد  يف  أنين  حتى  صونها.  على  احلرص 
اخلاص باغتيال جربان تويين، صاحب جريدة »النهار«، 
كتبُت مقالة صغرية عمومية عن معنى احلّرية بعيدًا عن 
املدائح املبتذلة يف مثل هذه املناسبات. وهذا األمر 
على  ولو  حتى  الساسة  البداية: ال ملديح  منذ  قته  طبَّ

سبيل الرثاء.
اب - يف زمن  كنُت أقول لألصدقاء بأن وظيفتنا ككتَّ
القتلى.  مديح  وليس  االغتيال،  هجاء   - االغتياالت 
فقد  بالدوالر.  أمثان  املدائح  هلذه  بات  أنه  خصوصًا 
قّديس،  إىل  احلريري  رفيق  املغدور  الرئيس  ل  حتوَّ
انتقاُد فساده السياسي من الكبائر ونوع من اخليانة 
ُأجراء  َكَتبًة  كانوا  الذين  بعض  راح  وفجأة  العظمى. 
الشتائم  كيل  يف  يتسابقون  السوري،  النظام  لدى 
حتت  انسحابه  بدأ  قد  كان  الذي  السوري  للجيش 
وطأة االنتفاضة الشعبية يوم 14 آذار 2005 يف ساحة 

الشهداء بوسط بريوت.
من  انطالقًا  فيها  وشاركت  آذار   14 دُت حلظة  أيَّ لقد 
ر شعبية، حلظة توق إىل احلّرية. ال أكثر  كونها حلظة حترُّ
وال أقل. وكتبُت مقااًل بعنوان »أن تكون سوريًا يف 
ساحة الشهداء«، كان املنطلق لكتاب »أبي البعثي«. 
جبعلي  كفياًل  كان  السماسرة  قادُتها  فعله  ما  لكن 
م كثٌر غريي لعدم  م على تلك املشاركة، كما تندَّ أتندَّ
رؤيتهم، أو تعاميهم  عن العفن الطائفي الذي قامت 

عليه االنتفاضة اللبنانية.
الوحيد الذي كتبُت عنه، من بني مجيع من اغتيلوا يف 
الطابق  لبنان، هو مسري قصري، صديقي وجاري يف 
الرابع من مبنى »النهار«، والذي كان من أوائل الذين 
شّجعوني وأبدوا تقديرهم ملوهبيت، حتى أنه قام بتكبري 

اإلعالمية جيزيل  مقال لي وتعليقه يف مكتب زوجته 
إىل  بها  جاء  إليها حني  عرَّفين  َمن  خوري، وكان هو 
حفل توقيع ديواني »سورة فاطمة«، سنة 2004، قائاًل 

هلا: »هذا هو ماهر«.
كان مسري قصري من أنبل املثقفني الذين التقيتهم، 
وكنُت أتعامل معه كمعارض سوري صرف، وهو على 
كل حال من أصل سوري. كتب مسري عن سوريا قدر 
ما كتب عن لبنان. كان مؤمنًا مبقولة »وحدة املسار 
من  أعمق  بشكل  إمنا  ولبنان،  سوريا  بني  واملصري« 
االبتذال  عن  وبعيدًا  االستتباعي،  السياسي  الشكل 
الذي مارسه بعض االنتهازيني يف اإلعالَمني السوري 
واللبناني. وآخر حديث دار بيننا، قبل أيام قليلة من 
اغتياله، كان حول مقاليت »احلرب بتصرُّف« اليت حاولُت 
وقد  بلبنان،  العادي  السوري  عالقة  فيها  أشرح  أن 
ون لبنان ويكرهون  لفَتُه قولي فيها إن السوريني حيبُّ

اللبنانيني.
بكيُت  بعدما  عزيزًا  فقَد  َمن  بعاطفة  عن مسري  كتبُت 
عليه حبرقة مع بقية األصدقاء يف »امللحق«. وأذكر أن 
مدير حترير »امللحق« الصديق عقل العويط، من هول 
الزجاجي  بالباب  اصطدَم  اغتيال مسري،  خبرب  الصدمة 
للجريدة فُكسر أنفه. وكم تشاءمُت من تلك احلادثة، 

وأحسسُت أنها ترمز إىل كسر أنوفنا مجيعًا.
بأننا  اب  ككتَّ فيه  نشعر  بتنا  الذي  اليوم  ذلك  ومنذ 
اغتيال  بعد  خصوصًا  كالسياسيني،  مستهدفون 
الصحافية  اغتيال  وحماولة  تويين  جربان  الصحايف 
ة الصحافيني من بني سبعة  مي شدياق، أي أن حصًّ
ن ُيساعدني يف  اغتياالت كانت ثالثة، بدأُت أحبث عمَّ
احلصول على جواز سفر من أي بلد كان، ولو باملال، 
نصحين  حتى  كذلك  وبقيُت  لبنان...  من  للخروج 
الصديق عامل االجتماع العراقي فاحل عبد اجلبار بتقديم 

طلب إىل األمم املتحدة.
كانت تلك األيام أيام اغتيال وارتياب من كل شيء. 
بتُّ وكثري من األصدقاء الكّتاب ال منشي بالقرب من 
خة. سائق  أي سّيارة مركونة خوفًا من أن تكون مفخَّ
»مش  بالقول:  املعيشة  غالء  من  ف  تأفَّ أجرة  سّيارة 
حُت له ممازحًا: »ال يا  عارفني كيف بدنا نعيش«، صحَّ

عم، مش عارفني كيف بدنا منوت«.
                                     التتّمة        24

ال زلَت كالفرجار
تدوُر حول الدائرة

لكنَّ مثل هذا الدوران
هو فريضٌة
بالنسبة إىل الدائرة.

َدْع »أنا« َك
وتعاَل ورائي

فـ»األنا« قد ُمنعْت هنا
وعندما تصبح بال يٍد وال قلٍب

عندها فقط
ُمدَّ يدَك إىل هذا احلساء.

َمن ليس لديه مشكلٌة
كيف يكون جديرًا

باجلواب؟

أنا،
يا حبييب،

أقتاُت على دمي
وأنَت،

يا حبييب
َعم تأكل النِّ

َعُم ُتفضي ال حمالة والنِّ
إىل النوم...

َفَنْم.

ْق دومًا صفِّ
واعلْم أنَك مصدُر كلِّ صوت

وكذلك الصوت
ني عندما اآلتي من الكفَّ

ال يكون بينهما
اّتصال وال افتاق.

خوُف اإلنسان
يتأّتى من باطنه.

ذكاؤه غالبًا ما يكون معروضًا
على ظاهره.

قلُت: كيف جيُدني يف زحام املدينة
      وهو الذي وجدني
      يف غمرة األسرار؟

َأقبْل حنَو الغيب
هذا هَو الطرياُن

ال جُتالْس نفَسك.
جالْس َمن شئَت

وانقِطْع عنها،
هي املقصوُد باألغيار.

أماَمك
ألقيُت بنفسَي ساقطًا

كأنين الظلُّ
أمامَك

السقوُط عظيٌم.

البحُث عن األَثِر
عصا كلِّ ضرير

ونا، جَنَ
حبمِد اهلل وبعشِقه،

من هذا املضيق الذي
يأخذ شكَل حمراٍب

أو صليب

أّيتها األلسنُة املنطلقُة
على القلِب املسحوِر

اصميت،
إّن له جنّيًا آخر.

لقد ساَل الدُم من وجودي
وال ِعلَم لي ِمن أين بدأ

وال إىل أين.

كيف أقول للنهر:
ال جتِر،

وأّي جداٍل لَي معُه؟

امِض أنَت إىل البحر
ُقْل له: ال تكْن هائجًا

أّيها البحُر.

لسُت أنا الواقُف ببابَك
بل أنَت.

رِق، فلَتسمْح بالطَّ
ولَنْفسك،

افتِح الباب.

اقتَب الكربيُت من نـار
قال هلا: اخرجي إليَّ أّيتها الفاتنُة

قالت النار: ها أنا خرجُت
كيف أخفي وجهَي

عن ذاتي.

إذا وقَف بوجهَك َجَبٌل
ِه فقْم جَبرِّ

مثـل القّشِة
لقد وهبُتَك أنا
طبَع الكهرمان.

سأل: حّتى متى تسعى؟
قلُت: حّتى تدعوني

سأل: حّتى متى َتغلي؟
قلُت: حّتى القيامة.

ال َيفتُأ املعنى
وهو يقول:

ال حتبْسنا يف هذه اخلرقِة القدمية
اليت هي الكالُم.

عندما أبدى لنا فجأًة
وجَهُه.

من أعالي هذا السقف
صار اهلواُء الواهُن

يف تلك اللحظة
م. كالسلَّ

إمّنا جُيلُسَك على الباِب
َمن يأتي لسرقتَك

ال جتلْس على الباب
فهذه الداُر
ذاُت باَبني.

إن أّناِت ُسكارى العشِق
ر يف الصخر تؤثِّ
ويف الصحراء،

ر فيهما. أجل، تؤثِّ

لُتطأطَئ رأَسَك
إْن مْل َيَسْعَك املكاُن.

يف ُسمِّ اخلّياِط
إْن مَلْ ميّر اخليُط

فذلك ألّن له رأسًا.

فْت َعَجلُة وجودي إذا توقَّ
عن الدوران،

سُيديرني هو الذي
يديُر عجلَة الفلك

رأيناكم رأيناكم
وأخرجنا خفاياكم

فإن مل تنتهوا عّنا
فإّيانا وإّياكم

وإن طفُتم حوالينا
فأنتم نوُر عيَنينـا
فال َتْسَتْيئسوا مّنا

فإّن العيش أحياكم

كّلما ازداَد السيُف ضربًا
يف رأسي،

ازدادت لي رؤوٌس
حتى نبَت يف عنقي مئُة ألِف رأٍس
أنا مصباٌح وكل رأٍس من رؤوسي

فتيٌل مأخوٌذ من طرفِه
بالنار.
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يف اآلتي حوار قديم أجراه الشاعر بدر شاكر 
ميشيل  »البعث«  حزب  مؤسس  مع  السّياب 
آب   9( »اجلمهورية«  جريدة  ملصلحة  عفلق 
1958(. وتكمن أهمية هذا احلوار، الذي نعيد 
ل وثيقة تارخيية لشخَصني  نشره اليوم، يف أنه ُيشكِّ
كما  عمله،  حقل  يف  اخلاص  تأثريه  منهما  لكل  كان 
أنه يلقي ضوءًا كاشفًا على طابع املبالغات العاطفية 
الذي كان يطبع أسلوب شاعرنا حتى يف الصحافة... 
فالسّياب ُيصّر على وصف إنشائيات عفلق بالفلسفة 
عن  نفسه  عفلق  ع  متنُّ رغم  بالفيلسوف...  وصاحبها 

قبول تلك الصفة.

د  الصامت، ألنه يفكر وجُيسِّ الرجل  يه  ُيسمِّ هناك من 
أفكاره حقائَق تنبض باحلياة وبدفء القلب اإلنساني، 
أكثر مما يقول. وهو ال يتكلم إال حني يشعر أن كالمه 
هذا هو عمل خيدم به القضية الكربى اليت كرَّس هلا 
أن  أدركت  نطق  وإذا  الفنية،  طاقاته  وكل  حياته، 
هناك رصيدًا ضخمًا من الفكر والثقافة وراء كل كلمة 
ة اخلرّية  يقوهلا. هو ثروة ضخمة من ثروات هذه األمَّ
والشهداء  والصّديقني  األنبياء  أجنبت  اليت  الطّيبة 

واملفكرين واألبطال والشعراء.
يكفي أن جزءًا من فلسفته، ليس أعمق أجزائها وال 
السياسية  الفلسفة  أصبح  قد  اخلالدة،  بالقيم  أغناها 
الرمسية للجمهورية العربية املتحدة. وأن أفكاره هي 
املسؤولة إىل حد كبري عن تفجري الطاقات اهلائلة هلذا 
الشعب العربي الذي حيرز يف كل يوم انتصارات رائعة 
يف كل جزء من أجزاء وطنه الكبري من احمليط األطلسي 

إىل اخلليج العربي.
مل تكن مقابليت له يف بغداد حيث حيل ضيفًا كرميًا 
فقد سبق  بيننا،  لقاء  أول  العراقية،  اجلمهورية  على 
لي أن زرته يف مدينة العروبة اخلالدة، دمشق، بعد 
األدباء  و»مؤمتر  بلودان  من  عائدًا  عليها  عرجت  أن 
العرب الثاني« الذي انعقد فيها قبل حواىل العامني، 
وجلست إليه يومها مذهواًل أحس يف صمته كيان أّمة 
برّمتها يتنفس عرب األجيال وينبعث من رماده وناره، 
يف  ورمادها  نارها  من  اخلالدة  العنقاء  تنبعث  كما 
روح  كلماته  يف  وأحس  ميالد.  وأعظم  انبعاث  أروع 
يومئذ يف  احلديث  أّمة، ودار  وثورة  أّمة  أّمة ورسالة 

مجلة ما دار حول الشعر احلر. وكان األستاذ ميشيل 
عفلق مع الشعر احلر كحركة وكإمكانية قابلة للعطاء، 
وكان قد اطلع على بعض ما كتبه عدد من الشعراء 
العرب املعاصرين كعلي احللي ونزار القّباني وكاتب 
له  وقلت  به  فُأعجب  احلر،  الشعر  من  السطور  هذه 
هذا  احلر  يكون شعرنا  أن  هو  واحدًا  أمرًا  إننا خنشى 
من  مالمح  وأال حيمل  الشعري،  بتاثنا  الصلة  مقطوع 
شعر طرفة بن العبد واملتنيب وأبي متام وعباقرة الشعر 
كشعر  قيمة  أية  له  يكون  لن  ألنه  اآلخرين،  العربي 
إنه حيس  الكبري قال  آنذاك، غري أن املفكر   - عربي 

بتلك املالمح يف القصائد اجلّيدة من شعرنا احلر.
سرعان ما حتّول بنا جمرى احلديث إىل الفلسفة اليت 
األمة  ضمري  إىل  وقلبه  بفكره  عفلق  ميشيل  تغلغل 
العربية فاستخرجها منه، وسألُته: متى تكّونت لديك 
اخليوط االوىل هلذه الفلسفة؟ فأجاب: »لدّي حتفظات 
ي األفكار اليت  يف هذا األمر، األول منها: أنين ال ُأمسِّ
ناديُت بها طوال هذه السنوات اخلمس عشرة فلسفة، 
وثانيها: أنين ال أعترب نفسي فيلسوفًا وال أعترب أفكاري 
فلسفة، ذلك أن الفلسفة هي األفكار املتابطة اليت 

تؤلف مبجموعها نظرة معّينة إىل احلياة«.
اليت  والعطاء  واخللود  البقاء  معركة  فيلسوف  وأطرق 

ختوضها األمة العربية، ثم واصل احلديث قائاًل:
»كان الفكر وما يزال حيتل مركزًا  كبريًا عندي، ولكن 
وقبلها،  عشرة  اخلمس  السنوات  خالل  القومي  عملي 
مل يكن عماًل فكريًا وإمنا خلق حركة، للفكر فيها مكان 
ما  وهذا  واهلدف،  األمل  هي  احلركة  ولكن  أساسي، 
يها أنت  ر وجود ثغرات يف تلك األفكار اليت ُتسمِّ ُيفسِّ
فلسفة، كان العمل أهم من تكوين فلسفة وكان يلحُّ 
وتنسيقها  الفكرة  تنظيم  حساب  على  يه،  فنلبِّ علينا 

وتوسيعها«.
نواة  األقل  على  هناك  أن  على  جديد  من  وأصررت 
القول  »ميكن  لفلسفة واضحة، فقال األستاذ عفلق: 
بأن هناك فكرة أساسية جمملة كانت كافية النطالق 
احلركة، أما ما ظهر بعد ذلك من توسيع وتطوير وتصحيح 

هلذه الفكرة فقد جاء نتيجة للعمل وللتجربة«.
هلذه  األوىل  اخليوط  عن  جديد  من  أسأله  وعدت 
الفلسفة: متى ولدت؟ فأجاب: »إن فكرتنا، فلسفتنا 
القومية، بلغت درجة الوضوح والتماسك قبيل احلرب 

العاملية الثانية، بعد جتارب فكرية وعملية وبعد االطالع 
على املذاهب الفكرية السياسية املعاصرة كاملاركسية 
املختلفة  والسياسية  الفلسفية  املذاهب  من  وسواها 
ن مخرية أدبية من املطالعات وقراءة الشعر  وبعد تكوُّ

والقصص والروايات«.
رت األستاذ ميشيل عفلق بأنه كان شاعرًا ممتازًا  وذكَّ
ذات يوم قبل أكثر من عشرين عامًا وأنين قد اطلعت 
القدمية فأعجبت بها  منذ سنوات على إحدى قصائده 
غاية اإلعجاب وأنه أديب باإلضافة إىل كونه فيلسوفًا 

فقال:
»لقد بدأُت حياتي باألدب، ومع ذلك فال أريد القول 
بأنين أديب وكنت أعطي القيمة األوىل لألدب واألدباء 

عشرة  اخلامسة  سن  بني  الفتة  يف 
الذي كنت  األدب  نوع  ولكن  والعشرين، 
أقرأه حتى يف صغري كان على األكثر أدبًا 
فلسفيًا، فقد قرأت للمعّري مثاًل لزومياته 
عشرة  السادسة  يف  وأنا  زنده  وسقط 
من  خمتارات  لنفسي  وانتقيت  العمر  من 
اللزوميات، وكذلك املتنيب قرأته وأنا يف 
تلك السن نفسها، ومّلا ذهبت إىل باريس 
البكالوريا  على  حصولي  بعد  للدراسة 
أدباء  كتبهم:  أغرتين  الذين  األدباء  كان 
مفكرين، لذلك كان من الطبيعي االنزالق 
وأول فيلسوف  الفلسفة،  إىل  األدب  من 
تعرَّفت عليه عن طريق األدب هو نيتشه 
وقد شغل مكانًا خاصًا يف مطالعاتي، كما 
الروسي  بالقصصي  اإلعجاب  غاية  أعجبت 

دوستويفسكي«.
ث املفكر العربي بعد ذلك عن أهمية  وحتدَّ
التاث األدبي والفين يف االجتاه السياسي 
فقال: »إن هذا التاث هو الذي خيلق يف 
يكون  أن  فيه  يشتط  وال  عمقًا  النفس 
واضحًا أو مفهومًا فقد كنت مثاًل، أمتص 
وال  أصادفها  اليت  والفنية  األدبية  اآلثار 
خيلق  املطالعة  تراكم  إن  كناقد،  أقرأها 
أعتقد  الروحي  والغنى  العمق  من  مخرية 
التفكري  أثرًا غري قليل يف جتنيب  أن هلا 
السياسي واالجتماعي خطر السطحية وخطر 
اإلنسانية  النفس  طبيعة  عن  االبتعاد 
من  ننا  مُيكِّ أنه  كما  متطلباتها،  وحقيقة 

معرفة أبعاد النفس اإلنسانية وغناها«.
يتابع  وهو  وكأنه  الشاعر  ر  املفكِّ وسرَح 
أسرابًا  يتابع   - بعيَنيه  الدخان  حلقات 
على  وارتسمت  بذهنه،  الذكريات  من 
شفَتيه ابتسامة فيها من العطف واألسى 
قلب  غري  له  يتسع  ال  ما  واإلشفاق 
املوضوع  يف  جتربة  »لي  قال:  ثم  كبري، 
احلركة  ضمن   - مررت  فقد  اآلخرين،  مع 
وخارجها - بأشخاص فاقدين هلذا التاث 
واخلطأ  للشطط  عرضة  فكانوا  الروحي، 
الفظيع يف االجتاهات، ألن تفكريهم يكون 
دًا، رياضيًا، وتنطلي عليهم سفسطات  جمرَّ

املنطق الصوري اجلامد«.
الفلسفة  إىل  جديد  من  احلديث  بنا  وعاد 
العربي  املفكر  هذا  كان  اليت  القومية 
قال  فيما  رأيه  عن  وسألته  رائدها. 
من  يوغوسالفيا،  يف  الفكر  قادة  بعض 
واحلركة  بها،  هو  جاء  اليت  الفلسفة  أن 
وراحت   1943 عام  منذ  منها  انبعثت  اليت 
إمنا  منها...  وتغتين  فتغنيها  تواكبها 
ملشاكلها  جديدًا  حاًل  لإلنسانية  مان  يقدِّ
ها...  حلِّ عن  كثرية  فلسفات  عجزت  اليت 
لذا سألت فيلسوفنا العربي عما إذا كان 
م مثل هذا احلل ال  يعتقد أن الفلسفة تقدِّ
على الصعيد القومي العربي وحسب، وإمنا 

على الصعيد اإلنساني؟
عن  ُأفتِّش  كّلها  مطالعاتي  أثناء  »كنت 
وخلقت  الفلسفة  هذه  أصول  األصول... 
اخلمرية  تلك  نفسي  يف  املطالعات  هذه 

عنها،  ثت  حتدَّ اليت  والفلسفية  األدبية 
على   - جاءت  حني  الفكرة...  فجاءت 
قومي  مستوى  على  ال  إنساني  مستوى 
حماولة  الفلسفة  هذه  يف  إن  خاص. 
وبالتالي  القومية  للحقيقة  اكتشاف 
هذه  وإعطاء  العربية...  القومية  للحقيقة 
احلقائق  بني  املشروعة  مكانتها  احلقيقة 
إجيابيتها، وهي  اخلالدة وإظهار  اإلنسانية 
- هلذا - ال ميكن أن تصطدم أو تتعارض 
حقيقة  ألنها  ذلك  اإلنساني،  االجتاه  مع 

قومية إجيابية«.
وسألت املفكر العربي الكبري: بعد النجاح 
حبيث  الفلسفة  هذه  حققته  الذي  اهلائل 
عليها  تسري  رمسيًة  سياسًة  دت  جتسَّ
هي  ما  املتحدة...  العربية  اجلمهورية 

املرحلة التالية؟
»كنت أعتقد أن املهمة اليت تنتظرنا هي 
تنتظر  كانت  اليت  باملهمة  تكون  ما  أشبه 
العربي  الفتح  إبان   - العرب  أجدادنا 
الشعب  مجاهري  إعادة  من   - اإلسالمي 
كان  الذي  العراق  يف  وخاصة   - العربي 
الفرس حيكمونه وسورية اليت كان الروم 
حيكمونها - إىل حظرية األمة العربية. ذلك 
هذا  حسب  العربي  الشعب  مجاهري  أن 
هذه  سوى  عروبتها  من  تعي  ال  الوهم 
الكلمة الدارجة اليت تتكلمها وسوى قوهلا: 

حنن عرب«.
د األستاذ عفلق وهمًا... وقال املفكر  ثم بدَّ
العربي الكبري: »إن الشعب ما زال أغنى 
القادة  يفاجئ  زال  وأعمق من قادته وما 
األصيلة  القيم  إىل  اع  نزَّ فهو  باستمرار، 

املطلقة وهذا هو ما يربطه بتارخيه«.
أن  قبل  عفلق  ميشيل  األستاذ  ل  ومتهَّ
يستطرد قائاًل: »إن ما حققناه حتى اآلن 
بعض  ويف   - جزئي  تطبيق  نتيجة  كان 
األحيان سطحي - هلذه الفلسفة والشيء 
الرمسي أو احلكومي الذي أشرَت اليه ما زال 
بعيدًا عن الفهم العميق الكامل املتماسك 
انتصارات  إن  العربية.  القومية  لفلسفة 
القومية العربية األخرية كان من املمكن أن 
إىل  استندت  أنها  لو  وأكمل  أقوى  تكون 
الفلسفة. فهناك  فهم أكمل وأعمق هلذه 
والتعميق...  للتصحيح  واسع  جمال  إذن 
لنا  حنن اليوم يف وسط الطريق، لقد سجَّ
املرحلة  إىل  بالنسبة  حمسوسًا  ارتقاء 
السلبية اليت كان يقودها زعماء من طبقة 
غريبة عن الشعب بعيدة عنه، وكانت مهمة 
هذه الطبقة وعملها، خنق إمكانيات الشعب 

بداًل من تفجريها«.
الكبري، وفيلسوفنا  عت أستاذنا  وحني ودَّ
وكأنين  أشعر  كنت  املناضل...  العربي 
استوعبُت - خالل هذه الساعة اليت قضيتها 
من  الطويلة  القروَن   - إليه  منصتًا  معه، 
وما  كانت  اليت  العربية  األمة  هذه  تاريخ 
زالت تنجب األنبياء والشهداء والفالسفة 

واألبطال والشعراء.
جريدة »اجلمهورية«، 9 آب 1958

العويُل الذي طلَع به، مدفعّيو فخري كريم، 
األعسم.  التقليدّيون:  الفاشوشّيون، 
أي  على  كثارًا  يعودوا  )مل  إخل  الظاهر... 
حال!(، وهم يشّيعون هادي املهدي، إىل 
مثواه األخري، ظّل أمينًا حّد اللعنة إىل األطروحة العاِر 

إّياها:
حنن )أعين العراقّيني( يف دولٍة دميقراطّيٍة، بعد أن 

َرنا االحتالل! حرَّ
اإلشكاُل هو، ببساطة:

كيف نطبِّق دميقراطية االحتالل!
. كيف يكون القتُل أقلَّ

كيف تكون اجملاري أكثر.
قبل هؤالء قرأُت ما ورَد يف »احلوار املتمدِّن«، وهي 
من ممتلكات فخري كريم اآلن، من هراٍء كتبه رائد 
فهمي، النجِم »الصاعد!« يف التاتبية القيادية حلزٍب 

مل َيُعْد قائمًا:
إىل  إاّل  حنتاج  ال  دميقراطية،  دولة  يف  حنن  نعم. 
رتوش هنا وهناك: تبليط شارع. مشروع للمجاري. 
وزارة غري سيادّية... كاليت مل ينعْم بها رائد فهمي 

طوياًل... إخل!
هذا هو كل ما حيتاجه العراق!
كأن العراق ليس بلدًا حمتاًل.

كأننا يف أثينا األوىل!
»التّيار  مها  ينظِّ اليت  املضحكة  و»املظاهرات« 
هي  االحتالل،  عمالء  سفارات  أمام  الدميقراطّي« 
إّياها:  الرديئة  األخرى، إسهاٌم يف تثبيت األطروحة 
إطار  يف  مطالُب  ولدينا  دميقراطية،  دولة  يف  حنن 

هذه الدولة!
موالية  ومنّظمات  تنظيمات  من  ٌن  مكوَّ »التّيار«  هذا 

لالحتالل، أو تنظيمات أّسَسها املتوبول نفُسه.
التظاهـُر، إذًا، هو إعطاُء الشرعية لسلطة احتالٍل غري 

َل. شرعّية، إْن مل يكن إنهاُء االحتالل شعارًا أوَّ
***

مدَّ  لالحتالل، فخري كريم،  الثقايف  القوميسار  أظنُّ 
ِرْجَليه أطوَل من حلافه!

لندن، 14 أيلول 2011

السّياب،

رسم: عبداهلل أمحد.
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»البياُن شيٌء ميكن قراءته من دون نّظارة« 
مارينييت

ُيعترب »بيان املستقبلية« الذي كتبه الشاعر 
بالفرنسية  مباشرة  مارينييت  توماسو  فيليبو  اإليطالي 
يف  »الفيغارو«  جريدة  يف  األوىل  للمّرة  ونشره 
العشرين من شباط عام 1909، أوَل بيان أدبي طليعي 

يف تاريخ الثقافة.
فكلمة »Manifeste« )بيان( مأخوذة من الكلمة اإليطالية 
»Manifesto« اليت كانت تعين، يف البدء، »إبالغًا علنيًا« 
ق على جدار يف قاعة حمكمة جللب انتباه الناس إىل  ُيعلَّ
معرفة قضية ما. يف ما بعد أصبحت مبعنى اإلعالن، 
ثم تطّورت لتعين »وثيقة علنية  يتم بواسطتها االطالع 
على وجهة نظر مسؤول سياسي وعلى إيضاحات حول 
التدابري اليت يتخذها«. إال أن الشرارة األوىل لتطوير 
ماركس  كارل  يد  على  ت  متَّ سياسيًا،  الكلمة  هذه 
وفريدريك إجنلز بإصدار »البيان الشيوعي«، لكي تعين 
دليل منهج وشرحًا نظريًا لسلوك الربوليتاريا. صحيح 
من  الثاني  النصف  يف  ظهرت  عديدة  بيانات  هناك 
القرن التاسع عشر، كـ»بيان الطبيعوية« لسان جورج 
دومولييه، و»بيان اإلنسانيات« لفرناند كريغ، ومقالة 
جان موريس »الرمزية« الذي اعتربته »الفيغارو« بيانًا 
عندما نشرته عام 1872. إال أنها بيانات ضبابية عادية، 
لية أنوية ال طابع مجاعي هلا؛ بيانات بالغية تستند إىل  تأمُّ
وثائق املاضي يف التحديث، بينما املطلوب هو إبطال 
وضعه  أي  ثقايف؛  كمرجع  املاضي   )aufhebung(
جانبًا واالنتهاء منه. واحتقار املاضي مبدأ جوهري يف 
املستقبليون  هم  فها  تلت،  اليت  الطليعية  احلركات 
»إننا  وضوح:  بكل  هلم  بيان  يف  يصرِّحون  الروس 

نبصق على املاضي الذي دّبق أسناننا«!
إن مارينيت هو أول من أعطى كلمة »بيان« نربة طليعية 
فاحتًا الباب أمام كل بيانات القرن العشرين الشعرية. 
ذلك أن بيانه مل يكن تفسريًا جديدًا لظاهرة أدبية أو 
علمية بغية تطويرها، وإمنا كان دعوة ثورية إبداعيًا، 
وسياسيًا واجتماعيًا: »تعالوا أيها احلارقون املاهرون 
املكاتب.  رفوف  احرقوا  مة...!  املتفحِّ األصابع  ذوو 
سراديب  ُتغرق  لكي  القنوات  جمرى  اجتاه  وا  غريِّ
الشهرية،  اللوحات  فلتسبح  للمتعة...  يا  املتاحف. 

واملعاول!  باملطارق  عليكم  وأنتم،  التّيار.  مع  عائمة 
العنيفة،  النربة  بهذه  لة«.  املبجَّ املدن  أسس  موا  هدِّ
قطيعة  إلحداث  حقيقية  نّية  عن  املستقبليون  كشف 
للمحتضرين،  رائع فقط  »الذي هو  املاضي  كلية مع 
واملقعدين والسجناء، لكن ال نفع له للشباب، لألقوياء 
قتله  جيب  القمر  فضوء  املستقبليني«.  ولألحياء 
)كما جاء يف عنوان نص ملارينييت(، حنن اليوم يف 
عن  جنمت  اليت  السرعة  وآالت  املكائن  صخب  عصر 
التكنولوجيا احلديثة، وعلى املبدع أن يستوحي إبداعاته 
من هذا العصر اآللي الذي يعيش فيه، وأن تتماشى 
فة بأدخنة املعامل  إيقاعاته مع الضوضاء املدينية املغلَّ
السّيارات،  وهدير  الطائرات،  أزيز  مع  الصناعية، 
وحمرِّك القاطرة البخارية. إذ على البيت الشعري أن 
يكون خاليًا من الظرف، النعت، الفاصلة، بل من كل 
ما ميكن أن حيّد من حركته. فالسرعة هي تفعيلة البيت 
الرئيسية. ذلك أن كل شيء يعدو سريعًا، يعدو وكأن 
األزهار،  عطر  االنطباعي،  اهلدوء  ِرْجاًل!  عشرين  له 
العزلة الرومنتيكية، مجاليات القلق، لغز الوجود وكل 
ما تقوقعت فيه احلركة الرمزية... كل هذا عليه أن 
ينصهر يف بوتقة من صوتيات لفظية خالقة شعرًا ميوج 
باحلركة والتوّثب، بنوتات الضجيج! وسيلعب التتيب 
الطوبوغرايف اجلديد الذي ابتكروه يف الطباعة، دورًا 
رئيسيًا ال غنى عنه، يف الدينامّية املستقبلّية؛ ترتيب 
على حنو تشكيلي ال يضعنا أمام صفحة عادية تصطف 
فيها كلمات وفق علم النحو واإلعراب مما يسمح للوقفة 
هة رشاش مترق منها األفكار،  والتأّمل، وإمنا أمام فوَّ

املعاني، الغايات، وكأنها طلقات نارية...!
يستعمل  مل  الطليعية،  البيان  مسة  تتضح  ولكي 
وإمنا  أريد...«،  »أنا  للمفرد  املتكلم  ضمري  مارينييت 
السابقة(،  البيانات  كل  عن  بيانه  يتمّيز  )وبهذا 
»حنن نريد...«، موحيًا  استخدم ضمري املتكلم للجمع 
دًا ملومياء الكالسيكيات، بوجود طليعة  للقارئ، بل مهدِّ
الذائقة  ثورة يف  إجناز  روا  والفنانني قرَّ الشعراء  من 
على  ملموس  تأثري  ألعماهلا  سيكون  طليعة  الفنية؛ 
النوايا  وضع  أنه  هو  واجلديد  نفسها.  احلياة  طريقة 
وبأسلوب  مرقمة،  بنود  املراد حتقيقيها، يف  الثورية 
مباشر موجز؛ أسلوب اجلملة النّفاثة اليت تهاجم القارئ 
وقد  فعل.  بردِّ  يقوم  لكي  وقتًا  له  تتك  أن  دون 

ماسني،  هنري  الكاتب  إىل  رسالة  مارينييت يف  بنّي 
اجلوهري يف  »إن  قائاًل:  الطليعي،  البيان  مواصفات 
كل بيان هو دقة االتهام، والشتيمة الصائبة، وفضح 
مافيات  الناشرين،  خّسة  املتحذلقني،  األكادمييني 
واالطالع  املعرفة  عون  يدَّ الذين  واألساتذة  املعارض، 

الواسع إال أنهم أغبياء«.
هكذا، مع ظهور »بيان املستقبلية«، انزاح معنى كلمة 
إىل  يرمز  عسكريًا،  مصطلحًا  كونها  من  »الطليعة« 
مقّدمة اجليش يف احلرب، ومصطلحًا سياسيًا، طليعة 
العشرين،  القرن  مرتبط، طوال  إىل مصطلح  احلزب؛ 
املتغابر  السابق  ترفض  وأدبية  فنية  انتفاضة  بكل 
متهيدًا لالحق مغاير. صحيح أيضًا أن أوليند رودرجس 
أول من استعملها يف اجملال الفين، وذلك يف مقاله 
الفنانني  داعيًا   )1825( والصناعي«  العامِل  »الفنان، 
أي  الشعب«! لكن، مل يتجرأ  »طليعة  أن يكونوا  إىل 
فنان، شاعر، سياسي على رفض املاضي رفضًا تامًا، 
قبل ظهور بيان املستقبلية. من هنا ميكننا القول إن 
معظم األفكار اليت جاءت يف »بيان املستقبلية« )1909( 
وبقية البيانات اإليضاحية، سيكون هلا، بشكل أو بآخر، 
صدى يف جل احلركات الطليعية اليت تلت، كالدادائية، 
عت يف حتقري اجلماليات املعطاة  مثاًل، احلركة اليت توسَّ
مستودع الطليعة ونزع القناع املقّدس عن الكالسيكيات 
األدبية والفنية، كما فعل مارسيل دوشان الذي رسم 
مبثال يف  بوتشيوني  إمربتو  ويأتي  للموناليزا!  شاربًا 
وينغلق  ينفتح  ام  »صمَّ املستقبلي:  النحت  عن  بيانه 
ة  َجدَّ أكثر  بل  حيواني،  جفن  إيقاعًا مجياًل مجال  خيلق 
الطريق  املستقبلية  دت  مهَّ لقد  حّد«!  أقصى  إىل  منه 
حلركات طليعية ستنطلق من مفهوم ثوري جديد وهو، 
تغيري  النظرة هو  تغيري يف  أّي  السوريالية،  كما يف 
يف السلوك. يقول الناقد املختص بنظريات الطليعة 
ريناتو بوغيولي: »مل تتمكن الطليعة من الوالدة إال يف 
نهاية القرن التاسع عشر، عندما وضع اجملتمع نفسه 
الفنانني  بعض  يبدأ  أن  ظ،  بتحفُّ وَقِبَل،  اخلط  على 

واملتمرِّدين مبساءلة وجوده«.
بيان  لكتابة  معيارًا  ل  ُتشكِّ اليت  اخلواص  أهم  من  إن 
يكون  »أن  هو  فيلري،  دي  بيري  جان  حسب  طليعي، 
جمموعة؛  باسم  يتكلم  فرٍد  أو  جمموعٍة  نتاَج  البيان 
بدقة؛  وواضحة  تعيينها  السهل  من  رسالًة  ينقل  أن 

إىل  ويسعى  سياسي  اجتماعي  سياق  من  ينطلق  أن 
ط كاتبه سياسيًا  تغيري الواقع؛ كلُّ بيان هو عمٌل ُيورِّ
من  معنّي  منٍط  مع  مواجهٌة  البيان  وألن  واجتماعيًا؛ 
الواقع، فإن عليه أن يكون عنيفًا بطبيعته، ذلك أن 
أجل  من  اللغوية  األدوات  الستخدام  وسيلة  البيان 
اب  لكتَّ أيضًا  يسمح  اللفظي  والعنف  مهمته،  حتقيق 
الذي  الوجودي  الكبت  من  أنفسهم  بتخليص  البيان 
شعروا به يف اجملتمع الذي رفضوه؛ وأخريًا جيب أن 
ع »البيان« على نطاق واسع لكي يصل  ُينشر وأن ُيوزَّ
إىل أكرب عدد ممكن من القراء«. وبالفعل قام مارينيت 
بإرسال مئات النسخ من طبعة خاصة لبيانه إىل رؤساء 
حترير وكّتاب وشعراء يف العامل، وكانت هذه طريقة 
ت ترمجة البيان  جديدة مل يقم بها كاتب سابقًا. كما متَّ
حال صدوره إىل لغات عديدة كاإلنكليزية، اإليطالية، 

الربتغالية، اإلسبانية، الروسية...
رت يوم 11  إن فكرة »بيان املستقبلية« كانت قد تطوَّ
أكتوبر من عام 1908، وقد وّضح مارينييت قائاًل: »بعدما 
عملت مخس سنوات يف جمليت الدولية »شعر«، بغية 
دة باملوت، من  حترير العبقرية الغنائية اإليطالية املهدَّ
القيود التقليدية والتجارية، شعرُت فجأة بأن املقاالت، 
حتمًا  جيب  كان  كافية،  تكن  مل  والسجاالت  األشعار 
تغيري الطريقة، النزول إىل الشوارع، اقتحام املسارح، 
وإدخال اللكم يف الصراع الفين«. وبالفعل عندما كتب 
غادر  املستقبلية،  ضد  سلبيًا  مقااًل  سوفيس  الناقد 
كان  حيث  فلورنسا  إىل  ميالنو  وأصدقاؤه  مارينيت 
يقيم الناقد، فصفعوه دون إعطاء أي تفسري. وهنا 
أيضا جتب اإلشارة إىل أن الصفع أمام اجلمهور؛ هذا 
األسلوب الفضائحي املهني والذي له نتائج جد سلبية 
على مسعة الضحية وشهرتها، استخدمته يف ما بعد كل 
احلركات الطليعية األدبية، خصوصًا يف فرنسا، فمثاًل، 
يف مؤمتر الثقافة العاملي يف باريس منتصف 1930، 
إيليا أهرنبورغ  أندريه بروتون الكاتب الروسي  صفع 
ملوقفه الستاليين؛ ويف عام 1969 إبان زيارتها لكوبا، 
صفعت جويس منصور الرسام املكسيكي سيكريوس 

بسبب اشتاكه يف حماولة اغتيال تروتسكي.
إن املستقبلية اليت »حتّدى بها« مارينييت »النجوَم وهو 
واقف يف أعلى العامل«، أغرت معظم الكّتاب الشباب 
الصناعية  املدن  يف  ل  تتشكَّ فأخذت  العامل،  يف 

عات  العاملية )براغ، باريس، موسكو، وارشو...( جتمُّ
جتّمع  لكل  كان  وبالطبع،  املستقبلية،  ملبادئ  ية  متبنِّ
طريقته  وأيضًا  املستقبلي،  األدب  إنتاج  أسلوبه يف 
أواخر  سينحرف،  الذي  مارينييت  على  االنشقاق  يف 
األيديولوجيا  حنو  باملستقبلية  األوىل،  العاملية  احلرب 
الفاشستية باتفاق مع موسوليين. ويف احلقيقة، ميكننا 
العثور على بذور أوىل هلذا امليل حنو الفاشستية يف 
الفّتاك،  التطّور  هذا  ورغم  البيان.  من  التاسع  البند 
فإن املستقبلية انتشرت عامليًا اعتبارًا من 1910، حبيث 
راجت، كما يؤكد غرامشي، حتى بني صفوف الطبقة 
العاملة اإليطالية، كما ظهر هلذه احلركة بيانات عديدة 
حول كيف جيب أن يكون مستقبليًا: املسرح، املعمار، 
التشكيلية،  الفنون  السينمائي،  الفن  الرقص، 
ر  حيرِّ الذي  الطريانّي  عر  والشِّ الذكورية....  املالبس 
وُيشعرنا  وأجنحة  ضرورية  خّفة  ومينحها  الكلمات 
يستبدل  والَفخذّية، شعر  هرّية  الظَّ الطّيار  بإحساسات 
الصور األرضّية وصور العواطف البشرّية واستعاراتها، 
دًا  ممجِّ السماء؛  يف  طائرة  اختطتها  هندسّية  بصور 
اإلحساسات اللمسّية والبصرّية... شعٌر طّياريٌّ حيث 
ذبذبة  يثري  احمُلرِّك؛  ونبض  املروحة  دوران  للكلمات 
الغيوم، الضباب، والظواهر اجلوية األخرى،  الطائرة، 

فُينتج املفاجأة!
اليت  الرئيسية  السماُت  أعاله،  نْت،  تبيَّ بعدما  واآلن، 
وطليعيًا،  بيانًا  ُيعترب  لكي  نصٌّ  بها  يتحّلى  أن  جيب 
هل ميكن للثقافة العربية أن تّدعي بأنها عرفت شيئًا 
مماثاًل يف تارخيها، وأّن هلا، حقًا، بيانًا وحركًة طليعية؟ 
أدناه...  املتمجة  واملقاطع  املستقبلية«  »بيان  اقرأ 
وعندها، أرني أيها القارئ بيانًا عربيًا واحدًا له هذه 
اللهجة العنيفة اليت ال تأبه بالعواقب، وينطوي على 
ربع هذه املطالب العميقة يف معظم تشخيصاتها حبيث 
نقلت الثقافة العاملية من اإلتباع إىل اإلبداع؛ أي من 

البالط إىل اإلسفلت.

»بيان املستقبلية« )1909(
1- حنن نريد أن نتغّنى حبب اجملازفة، انتظام الطاقة 

واالقتحام.
عناصَر شعرنا  د،  والتمرُّ اجلرأة  الشجاعة،  2- ستكون 

اجلوهرية.

السليب،  اجلمود  د  ميجِّ اليوم،  هذا  حتى  فاألدب،   -3
باحلركة  نشيد  أن  نريد  حنن  والنعاس،  االخنطاف 
بالقفز  املسابق،  خبطوة  احملموم،  باألرق  العدوانية، 

احملفوف باملخاطر، بالصفعة واللكمة.
4-  نعلن بأن روعة العامل قد ُأثريت جبمال جديد: مجال 
مبواسري  ق  املزوَّ بصندوقها  سباق  سّيارة  السرعة. 
هادرة  سّيارة  انفجاري...  َنَفس  ذات  كأفاٍع  كبرية 
وكأنها تهرب حتت وابل رشاش، أمجل بكثري من متثال 

»النصر اجملّنح«.
له  مقود  وراء  اجلالس  بالسائق  نتغّنى  أن  نريد   -5
حمور مثالي ُمشّغل عرب األرض املقذوفة هي أيضًا على 

حميط مدارها.
وإسراف،  ببهاء  حبرارة،  يتفانى  أن  الشاعر  على   -6

ى احلماسية للعناصر األولّية. ليزيد من احلمَّ
7- ال يوجد اجلمال إال يف الصراع، عمل ليس له طابع 
عدواني ال ميكن أن يكون رائعة كربى. على الشعر أن 
تنحين  عنيفًا على قوى اجملهول جلعلها  يكون هجومًا 

أمام اإلنسان.
8- حنن على قّمة القرون، القّمة القصوى. فما فائدة 
أبواب  خلع  علينا  اليت  اللحظة  يف  الوراء  إىل  النظر 
املستحيل الغامضة؟ مات الزمان واملكان أمس. حنن 
سلفًا  َخلقنا  قد  ألننا  ذلك  املطلق،  يف  اآلن  نعيش 

السرعَة األبدية الكّليَة الوجود.
للعامل  الوحيد  العالج   - احلرَب  منّجد  أن  نريد  9- حنن 
الفوضويني  أعمال  القومية،  مشاعر  العسكرية،   -
واحتقار  تقتل،  اليت  اجلميلة  األفكار  التدمريية، 

األنثى.
10- نريد حتطيم املتاحف، املكتبات، حماربة األخالقية، 
االنتهازي  اجلنب  أشكال  وكل  النسوّية،  والنزعات 

والنفعي.
العمل،  جها  هيَّ اليت  الكبرية  باحلشود  ى  سنتغنَّ  -11
ى برجوع موج الثورات املتعّدد  د؛ سنتغنَّ اللذة أو التمرُّ
ى  سنتغنَّ احلديثة؛  العواصم  إىل  والنغمات  األلوان 
جة  ى الليلية النابضة للمستودعات والورش متوهِّ باحلمَّ
باحملطات  سنتغّنى  العنيفة؛  الكهربائية  بأقمارها 
الشرهة مفتسة األفاعي اليت تدّخن؛ سنتغّنى باجلسور 
القافزة فوق األنهار املشمسة املتأللئة مثل سكاكني 
بأسالك  بالغيوم  قة  املعلَّ باملعامل  شيطانية؛ سنتغّنى 

كلمات 

ُأطلق 

سراحها.
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ثناها الدخان، سنتغّنى بالقوارب املغامرة وهي تشم 
العريضة  الصدور  ذات  بالقطارات  سنتغّنى  األفق، 
السكك كخيول فوالذية هائلة ملجمة  اليت تهمر على 
املنزلق،  الطائرات  بطريان  سنتغّنى  طويلة،  مبواسري 
احلشود  وتصفيق  األعالم  اصطفاق  ملروحتها  حيث 

املتحّمسة.

مالحظة:
سبق البيان، نص طويل عنوانه »التأسيس«، يسرد 
فيه مارينييت ظروف كتابة البيان، وُكتب بلغة جمازية 
وأنا...  أصدقائي  كلها،  الليلة  سهرنا  »لقد  حلمية: 
دنا أوراقًا  تناقشنا حول احلدود القصوى للمنطق، فسوَّ
بكتابات خمبولة... كربياء هائلة مألت صدورنا، ألننا 
شعرنا أننا وحدنا يقظون يف تلك الساعة، كاملنارات 
األعداء  النجوم  من  جيش  بوجه  مني،  متقدِّ كخفراء  أو 
ادين  الوقَّ مع  وحدنا  السماوية،  خميماته  يف  معسكر 
ون النريان اجلحيمية للبواخر الكبرية، وحدنا  وهم يغذُّ
األمحر  الباطن  يف  تنبِّش  اليت  السوداء  األطياف  مع 
السكارى  مع  وحدنا  جمنونة،  بسرعة  تسري  لقاطرات 
على  أجنحتها  تصفق  جرحية  بطيور  أشبه  الذين 

اجلدران...«.

من »البيان التقين لألدب املستقبلي« )1913(
»حدث هذا يف طائرة، وأنا جالس على صهريج، بطين 
بسخافة  فجأة  شعرت  عندما  الطّيار،  رأس  يدفئها 
فأحسست  هومر.  من  املوروث  القديم  النحو  علم 
من سجن  بإخراجها  الكلمات  إىل حترير  حباجة شديدة 
احلقبة الالتينية. فاحلقبة هذه، بالطبع، كأي غيب، هلا 
ليس  لكن  حتان،  مسطَّ ساقان  مِعدة،  بصري،  رأس 
هلا جناحان، أي هلا ما يكفي للمشي، والركض بضع 
قالته  ما  هذا  الهثة...!  تتوقف  ما  وسرعان  خطوات 
قُت مئيت مت فوق مداخن  مة، وقد حلَّ لي املروحة املدوِّ

ميالنو اهلائلة. وأضافت املروحة:
1- جيب تدمري علم النحو بوضع األمساء اعتباطيًا حيث 

تولد.
حتى  املصدر،  صيغة  يف  الفعل  استخدام  جيب   -2
يتطابق مبرونة مع االسم، وال خيضع ألنا الكاتب الذي 
يرى ويتخّيل. وحده الفعل يف صيغة املصدر ميكن أن 
الذي  احلدس  ومرونة  احلياة  استمرارية  معنى  يعطي 

يلمحه.
3- جيب إزالة النعت حتى حيتفظ االسم العاري بلونه 
اجلوهري. فالنعت حاماًل يف داخله مبدأ الفارق الدقيق، 
وقفًة؛  يقتضي  ألنه  الديناميكية،  رؤيتنا  مع  يتنافى 

اًل. تأمُّ
4- جيب إزالة الظرف، هذا الدّبوس العتيق الذي يشبك 
ة  اململَّ النربة  الظرف على وحدة  الكلمات معًا. حيافظ 

يف اجلملة.
والعبارات  الظروف  النعوت،  زوال  د  ومبجرَّ  -6
االقتانية، يزول تلقائيًا التقني )عالمات الوقف( يف 
االستمرارية املتنّوعة ألسلوب حي خيلق نفسه بنفسه 

من دون الوقفات السخيفة للفواصل والنقاط.
فظة،  أو  سامية  الصور،  من  أمناط  هناك  ليس   -8
أنيقة أو وضيعة، شاذة أو طبيعية. ذلك أن احلدس 
ز.  حتيُّ أو  تفضيل  له  ليس  الصور  هذه  يلمح  الذي 
املطلق  املادة  سّيد  هو  إذًا،  القياسي،  فاألسلوب 

وحياتها الداخلية«.

رة« )1913( من »الكلمات امُلرَّ
أعلن لكم، دومنا أي اكتاث بتعريفات األساتذة الغبية، 
بأن الغنائية هي حاسة نادرة لالنتشاء باحلياة وانتشاء 
نا  يلفُّ الذي  العكر  احلياة  ماء  تغيري  حاسة  بنا،  احلياة 

وخيتقنا، إىل مخر. القدرة على تلوين العامل باأللوان 
الفريدة؛ ألوان كياننا املتغرّي. هب أن صديقًا موهوبًا 
بهذه احلاسة جيد نفسه يف منطقة حياتية عنيفة )ثورة، 
حرب، غرق، هزة أرضية... إخل( ويبدأ مباشرة بسرد 
انطباعاته لكم. أتعرفون ماذا سيقوم غريزيًا صديقكم 

الوجداني املنفعل هذا عندما يبدأ بالسرد؟
سيبدأ بتدمري على حنو وحشي السنتاكس، علم تركيب 
الكالم. ولن يبّذر وقتًا يف بناء مجٍل. فلن تعين له عالمات 
الوقف، الفواصل، والنقاط والنعوت املضبوطة شيئًا. 
سيحتقر فروق اللغة ودقتها. سيهاجم الهثًا أعصابكم 
مبشاعر مّشية، صورية وجهورية، كما تنتابه. فاندفاع 
وصّمامات  اجلملة  ماسورة  االنفعال سيكسر   - البخار 

الوقف  عالمات 
املتاحة  والنعوت 
باّطراد  عادة  لنا 
بكالبات.  أشبه 
على  وستحصلون 
حفنات من الكلمات 
أي  بال  اجلوهرية 
تقليدي،  ترتيب 
له  فصديقكم ليس 
سوى  آخر  انهمام 
كل  عن  اإلعراب 

ذبذبة يف كيانه.
وإذا كان دماغ هذا 
املوهوب  السارد 
مليئًا  بالغنائية 
عامة،  بأفكار  أيضًا 
فسريبط طوعيًا هذه 
املؤثرة  األحاسيس 
يعرفه  ما  بكل 
جتريبيًا  أو  غريزيًا 
الكون. سيلقي  عن 
من  هائلة  بشبكات 
على  التشابهات 
نا  ومبيِّ العامل، 

النحو،  هذا  على 
تلغرافيًا، قاع احلياة التماثلي واجلوهري، أي بالسرعة 
املقتصدة اليت يفرضها التلغراف على مراسلي احلرب 

والصحافيني، يف تقاريرهم السطحّية.
هذا االحتياج إىل االقتضاب ال يتجاوب فقط مع قوانني 
العالقات  مع  أيضًا  وإمنا  بنا،  تتحكم  اليت  السرعة 
معًا.  واجلمهور  الشاعر  اليت عاشها  األجيال  املتعددة 
صديَقني  بني  الرفقة  كثريًا  تشبه  العالقات  هذه 
قدمَيني ميكنهما التفاهم بكلمة واحدة، بنظرة خاطفة. 
أن  الشاعر  خمّيلة  على  جيب  وملاذا  كيف  إذًا  هكذا 
لة)1(، أشياء بعيدة بعضًا  ل، من دون أسالك موصِّ ُتوصِّ

رة)2( فعاًل. ببعض، متوّسلًة كلمات جوهرية وحُمرَّ

اهلوامش:

1- إن ما يعنيه مارينييت بـ»املخّيلة بال أسالك« هو »احلّرية 
غري  بكلمات  عنها  امُلعرب  والتماثالت  للصور  املطلقة 
لة،  معقودة، من دون أسالك علم تركيب الكالم املوصِّ

ومن دون أي عالمة ترقني، فاصلة، نقطة... إخل«.
2- العبارة بالفرنسية »les mots en liberté« جيب أال ُتتجم 
أو  احلّرة،  بـ»الكلمات  العرب،  املتمجني  كعادة  حرفيًا 
حة أو  الطليقة«، وإمنا جيب أن تتجم بـ»السرحية، امُلَسرَّ
رة«، أي وفق امُلضمر فيها وهو املراد بالنسبة إىل  احمُلرَّ
كانت سجينة  املستقبلية،  قبل  الكلمات،  بأن  مارينييت 

وقد أطلق سراُحها اآلن بفضل املستقبلية.

ُمنحت »جائزة نوبل« لآلداب يوم اخلميس )6 
أمضى  نفسي  لطبيب   )2011 األول  تشرين 
أسرار  عن  قصائد  كتابة  يف  فراغه  أوقات 
ومشاهدة  بالعمل  واالنشغال  اليومية  احلياة 
توماس  إنه  الظالم.  حلول  وانتظار  الشمس  شروق 
ترانستومر الشاعر السويدي األكثر شهرة، وقد كان 
األفضل لنيل هذه اجلائزة، مع أن مواطنيه ساورهم 

الشك بأنه لن يفوز بها أبدًا.
واآلن، وبعدما أصبح يف الثمانني من عمره وتقاعد من 
الكتابة، مسع هذا النداء أخريًا بينما كان جالسًا يشاهد 
إعالن اجلائزة على التلفاز. وعندما ُسئل عن شعوره، 
الذي يفوز جبائزة اآلداب منذ  كونه السويدي األول 

أربعة عقود قال للمراسلني: »جّيد جدًا«.
ُيعطي ترانستومر دائمًا إجابات من مقطع واحد بسبب 
إصابته بسكتة دماغية أصابته منذ عقَدين من الزمن 
الكالم.  على  قادر  وغري  جزئي  بشكل  مشلواًل  جعلته 
تدخل زوجته مونيكا يف التفاصيل فتقول: »لقد كانت 
مفاجأة كبرية يا توماس، أعلم أنك متفاجئ جدًا، وعلى 

التكهنات لسنوات عّدة مل تأخذ ذلك على  الرغم من 
حممل اجلد. واألهم من ذلك - تكمل زوجته - ترانستومر 
ُمنحت للشعر للمّرة  كان سعيدًا لريى أن اجلائزة قد 
األوىل منذ أن فازت ويسالوا سيزمبورسكا من بولندا 

عام 1996«.
القوية  الصورة  السوريالية  ترانستومر  أعمال  د  جُتسِّ
تكون  ما  وغالبًا  البشري،  العقل  أسرار  تكتشف  اليت 
ه  قصائده حول  جتاربه اخلاصة، وتكون متابطة مع حبِّ
التاريخ  عن  أيضًا  يكتب  وهو  والطبيعة.  للموسيقى 
نوع من  الوجودية واملوت، وقصائده فيها  واألسئلة 
اإلنطوائية الصارخة املنافسة واليت هي مثرية للغاية.

»جائزة  على  احلائز  الشاعر  هاس  روبرت  يقول 
بوليتزر«، والذي حّرر القصائد املختارة لتانستومر: 
يف  م  والتقدُّ الرجوع  عن  القصائد  من  الكثري  »هناك 
الغسق، وهو  الفجر، قصائد عن  العمل، قصائد عن 
د تلك اللحظات يف احلياة تلك الفتات العادية  يتصيَّ

من التغري«.
اإلسكندنايف  الشاعَر  طويلة  لفتة  ترانستومر  اعُترب 

األكثر تأثريًا للفتة اليت تلت احلرب العاملية الثانية، 
وُترمجت أعماله إىل أكثر من مخسني لغة. لكن كثرًا 
يعتقدون أن جنسيته وقفت يف طريق فوزه بـ»جائزة 
من  دوالر  املليون  ونصف  مبليون  ر  ُتقدَّ اليت  نوبل« 
هم غالبًا باالحنياز  األكادميية السويدية، واليت كانت ُتتَّ
إىل مصلحة األدب يف أوروبا القارية، فسبعة من أصل 

عشرة فائزين مؤخرًا كانوا من أوروبا القارية.
الشاعر السويدي بوب هانسون كتب يف مدّونته بعد 
فوز  َر  أخَّ السويدي  »التواضع  اجلائزة:  عن  اإلعالن 

ترانستومر باجلائزة عشر سنوات على األقل«.
والسويديان اللذان حصال على »جائزة نوبل« لآلداب 
وهاري  جونسون  إيفند  هما   1974 سنة  مناصفة 
الدائم  السكرتري  إنغالند،  بيت  أقرَّ  وقد  مارتنسون. 
منح  يف  حذرة  اجملموعة  بأن  السويدية،  لألكادميية 
اب سويديني، ألن ذلك سيوحي بتمييز  اجلائزة إىل كتَّ
لني متامًا  األعضاء ألبناء بلدهم: »أعتقد أننا كنا متعقِّ

وغري مندفعني«.
عن »الواشنطن بوست«

توماس ترانستومر،

رسم: عبد اهلل أمحد.

كلمات ُأطلق سراحها.

ولد توماس ترانستومر يف ستوكهومل 15 نيسان 
والده  رحيل  بعد  تربيته  والدته  ت  وتولَّ  ،1931
متخصصًا  ستوكهومل  جامعة  من  خترَّج  املبكر. 
اختصاصه  ومارس   ،1956 سنة  النفس  علم  يف 
يف سجن لألحداث، ثم مع أشخاص حصلت لديهم 
رات،  إصابات صعبة يف مكان العمل، ومع مدمين خمدِّ
وقبل أن يصاب بسكتة دماغية يف بداية تسعينيات 
اختصاصيًا معروفًا يف علم  العشرين كان  القرن 

النفس.
بدأ كتابة الشعر وهو يف الثالثة عشرة، ونشر أول 
 ،1954 سنة  »17 قصيدة«  بعنوان  جمموعة شعرية 
وله إىل اليوم 12 كتابًا شعريًا ونثريًا. وقبل أن 

السورياليني  اشُتهر كمتجم ألشعار  ينشر شعره 
الفرنسيني أمثال أندريه بريتون.

اجلهة  فاجل يف  مع  ترافقت  بسكتة  أصيب  بعدما 
م ترانستومر  اليمنى من اجلسم وحبسة كالمية، تعلَّ
ف له بعض  الكتابة والعزف بيده اليسرى، وقد ألَّ
املوسيقيني موسيقى خاصة. فقد كان عازف بيانو 

ماهرًا.
حصل توماس ترانستومر على مجيع اجلوائز الكربى 
جوائز  وعلى  اإلسكندنافية،  الدول  يف  مُتنح  اليت 
و»اإلكليل   )1981( بتارك«  »جائزة  مثل  أوروبية 
لآلداب  نوبل«  »جائزة  وأخريًا   ،)2003( الذهيب« 

.)2011(
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مل أجد من الكتاب سوى نسخَتني، سألُت العاملة 
الفيلّبينية يف املكتبة عن نسخ أخرى من الكتاب 
ذاته. نظرْت إلّي بعيَنيها احلياديَتني الغريبَتني 
عن أي إغواء قد يوجد يف عييَن امرأة، وجاوبتين بإنكليزيتها 
وبفتور  لغويًا،  الصحيحة  فة،  املخفَّ اآلسيوية  اللكنة  ذات 
يالئم »الشادو« األزرق املشّع على جفَنيها دون أي شعور 
الذي يسأل  عر األشعث  إخفائه عن صاحب الشَّ بضرورة 

عن كتاب حيمله بني يَديه. جاوبتين: »ال أعتقد«.
عن  لسؤالي  استغرابها  أعتقد«،  الـ»ال  هذه  من  فهمُت 
اإلنكليزية  »أوكسفورد«  نسخة  أمحل  وأنا  ثالثة،  نسخة 
بيد، وباألخرى نسخة »ذا مودرن اليرباري« النيويوركية. 

دًا: هل من نسخة ثالثة للكتاب ذاته؟ سألُت جمدَّ
زّيها األسود احملتشم وجسدها الضئيل وشذوذ »الشادو« 
على جفَنيها املغمَضني أو يكادان، وأنفها املنبسط على 
وشفتاها  املمتلئني،  يها  خبدَّ نهاياته  واملوصولة  وجهها 
الرقيقتان وأمحر الشفاه الوردي الالمع خبطه الرقيق على 
ر  شفتها العلوية، وُشعريات فوقها مل حُتَلق جيدًا ومل ُتشقَّ
، ذلك كّله أجهز  حتى، ورائحة حادة لعطر يقتحم منخريَّ
على حماوالتي إلجياد نسخة ثالثة عن طريق هذه السّيدة 
صاحبة األثداء املنكمشة حتت جاكيت »اليونيفورم«، وكأن 
دًا مل جتب بغري: »ال سيدي، ال أعتقد«. ال أثداء هلا. جمدَّ

للكتاب ذاته،  أخرى  بأال نسخ  متأّكدة  أنت  سألتها: هل 
شككت  ذاته؟  للعنوان  ذاته،  للكتاب  آخر  كتابًا  أعين 
عند  هناك  هلا:  فقلت  عنيُت،  ما  فهمت  قد  تكون  بأن 
فيجدون  »السيستيم«  يف  يبحثون  لعّلهم  احملاسبة، 
بسرعة  مشت  أحلقها.  بأن  لي  أوعزْت  ثالثة.  نسخة  لي 
كأن  يتجرجان،  الردَفني  أَر  مل  أني  إال  أوتوماتيكية، 
جسدها قطعة واحدة من اخلشب األبيض، مفلوق أسفله 
تعلوهما. تكّورات حلمّية  ال  كأنهما ساقان،  إىل نصَفني 

ذهبْت بي إىل الصف األخري من قسم اآلداب يف املكتبة، 
واملقّسم حسب »األلفا بيت«، نظرْت جمددًا إىل الكتاَبني 
متمتمة:  الرفوف  بني  باحثة  تنظر  وقفت  يدي،  يف 
ويتمان  وولت  ويتمان،  بأنه:  أخربتها  »واهايتمان«. 
كأني  يدي  يف  اللتني  النسخَتني  إىل  وأشرت  سيدتي. 
أشكوهما إليها. فقالت مبلل: ليس هنالك نسخ أخرى كما 
ترى. شكرتها، إال أن شكر هذا األمحق الذي يسأل، عند 
أول الصباح، عن كتاب حيمل بيده نسخَتني منه، مل جيد 

غري ظهرها لريتطم به.

صُت النسخَتني تباعًا، إىل أن اختت إحداهما، محلتها  تفحَّ
أكون آسفًا  أن  احتماالت  األخرى ويف  أفّكر يف  ومشيت 
لعدم اختيارها. اختت النسخة حيث الغالف األمجل، حيث 
املقّدمة املطّولة للشاعر األمريكي ويليام كارلوس ويليامز، 
الكتاب، حيث صورة  النقدية يف مؤخرة  النصوص  حيث 
ويتمان على الغالف، حيث اخلط أكرب، حيث الورق أقرب 
إىل ورق اجلرائد، حيث عدد الصفحات أزيد بـ284 صفحة. 
حيث اهلوامش الوفرية املرفقة بالنصوص. رأيت كل ذلك 
يف النسخة اليت اختتها إال أني مل أعرف، حبميمية كهذه، 
ما قد حتويه النسخة األخرى، أو أي نسخة ثالثة تصدر لدى 
دار ثالثة قد توجد يف املكتبة األكرب اليت عرفت، الواقعة 

يف الطابق األخري للمركز التجاري األكرب الذي عرفت.
محلت »أوراق العشب« وتركت قسم اآلداب يف املكتبة.
الكتاب يف يدي. العاملة الفلبينية متشي كالروبوت، متّر 
عطرها.  برائحة  تؤذيين  ثم  بعيَنيها  وتشتمين  جانيب  من 
أقف عند رفوف قسَمي الدراسات الثقافية والسيكولوجيا 
أستند  وباألخرى  يد  يف  العشب«  »أوراق  املتجاوَرين، 
أمرُّ  فالعليا،  منها،  السفلى  إىل  أهبط  ثم  الرفوف،  إىل 
على الكتب املتمجة إىل اإلنكليزية من العربية واليابانية 
وغريها، أرجع إىل قسم اآلداب، كتاب صغري أللبري كامو 
هو »املرأة الزانية«، ال بأس يف األسعار هنا، لكين أرجعت 
أتناول  كنت  ساعة  بعد  ترمجة.  كونه  الرف  إىل  الكتاب 
غدائي وقد كّلف ما جمموعه أسعار »املرأة الزانية« و»أوراق 
وايلد. ألوسكار  الكاملة  األعمال  إليهما  مضافًا  العشب« 
املكتبة،  إىل  مسرعًا  أمشي  مول«،  »ُدبي  يف  صباحًا، 
الساعة  هذه  مثل  أحدهم يف  يراني  أن  احتمال  متحاشيًا 
يف »شوارع« »املول«، ولوحدي. أسرعت إىل املكتبة، إىل 
أوله، مضى من  القسم من  اآلداب فيها، مسكت  قسم 
الوقت القليل، مل تأِت النساء بعد، ال إىل املكتبة وال إىل 
»املول« أصاًل. تفّحصُت األمساء، العناوين، تذّكرُت الكثري 
منها، معظمها »يرّن جرسًا« يف رأسي مل يرن بهذه القّوة 
منذ أنهيت دراسيت اجلامعية يف كلية اآلداب. نظرت إىل 
األغلفة، فرحُت ألن أغلفًة بنساء عاريات ُتعرض يف املكتبة 
بال تشطيبات سوداء غليظة عفيفة، األجساد العارية تغّلف 
الكثري من الكتب هنا، أسعدتين فكرة أن كتابي العتيد، 
بالعارية الشقراء اجلالسة على غالفه، قد جيد مكانه هنا. 
ثم قفزت إىل رفوف حرف W ألجد نسخَتني فقط لكتاب 
 ، إليَّ األقرب  كانت  فلّبينية  عاملة  إىل  وأشرُت  ويتمان، 

وكان »الشادو« يشّع من جفنيها...
إحدى نسخيَت »أوراق العشب« يف يدي. وأنا أدور بني 
الرفوف والستاندات بينما تقتب تلك املرأة الواقفة عند 
قسم اجملالت احملاذي لقسم اآلداب، لتقف أمام رفويف 
ذاتها ألنصحها بكتاب ما، ثم أخربها بأني أكتب، عّل ذلك 
واحلب  اإليروتيك  وثيمة  العتيد  بكتابي  وأخربها  ُيثريها، 
فيه، عّلي أستزيدها إثارة، ثم أحكي هلا عن ويتمان وأنه 
إىل  خببث  أرجع  ثم  ثقتها،  أكسب  عّلي  جنسيًا،  مثليٌّ 
كتابي واإليروتيكا دون ذكر احلب هذه املّرة، ثم أحّدثها 
عن مقاالتي يف الفنون واآلداب لتصّدق جّدييت، ثم عن 
حديثنا  ُننهي  ثم  اجلنسية،  احلّرية  عن  ثم  التعبري،  حرّية 
وقد أنهينا قهوَتينا يف مقهى املكتبة املطل على برج هو 
األطول من بني ما عرفت، ثم أنسى »أوراق العشب« على 

الطاولة ونسرع إىل أحد الفنادق الرخيصة يف املدينة.
حاولت يف اليوم التالي الكتابة عنها، إال أني مل أنتبه إىل 
أن املرأة مل تقتب فعاًل إال يف هذه األسطر، مل أصّدق 

أن شيئًا من ذلك مل حيصل إال هنا.
نسخة  أي  رُت  قرَّ بعدما  جديد:  من  الشريط  سأستعيد 
قسَمي  إىل  ذهبت  معي،  سأمحل  العشب«  »أوراق  من 
قسم  إىل  عدت  ثم  الثقافية،  والدراسات  السيكولوجيا 
اآلداب متفّحصًا ما فلت ميّن من عناوين، ثم مّرت امرأة 
الكتب،  أحد  من خلفي كي ال تقطع استغراقي. تناولُت 
مت املرأة لتمّرر يدها  رجعت نصف خطوة إىل اخللف، تقدَّ
على ظهري... ال ليس هذا ما حصل. رجعُت إىل اخللف، 
وال  املقابلة...  اجلهة  إىل  مشت  طريقها،  أكملت  املرأة 
هذا الذي حصل. حسنًا مل يكن هنالك أي امرأة غري تلك 
الفيلّبينية. متّشيت قلياًل يف املكتبة، عند قسم السياسة، 
ثم ابتعدت إىل قسم السينما، اشتيت كتابًا عن املخرج 
جون كازافيت، اتصلت بامرأة أحّبها أخربها بأني اشتيت 
ه، بأني أخريًا قرَّرت شراء »أوراق العشب«،  هلا كتابًا ستحبُّ
بأني سأشرب األسربّسو معها بعد قليل يف مقهى املكتبة، 
وأّن مآل حديثنا سينتهي، كالعادة، إىل مضاجعة يف أحد 
الفنادق الرخيصة، بأن رفوف قسم اآلداب مقفرة دون 
بأني  قميصي،  ظهري حتت  خلف  وذراعها  عليها  أمّر  أن 
رأيتها أكثر من مّرة على أغلفة الكتب ويف األقسام وبني 
الرفوف وعند طاوالت املقهى، وأن مكتبيت باتت تغّص 
بكتب عن السينما مل مُتّس، تنتظر مثلي رجوعها، وأني أكاد 
أمسع صوتها من هاتفي، إذ اتصلُت ألخربها بذلك كّله.

وولت ويتمان،

رسم: صايل الكفريي.

قلقة  النثر  عن  الشعر  تفصل  اليت  »احلدود 
احلدود  من  استقرارًا  أقل  إنها  ومراوغة، 

اإلدارية للصني«
ياكبسون

يف البدء كان النثر. يسعد البعض هلذا القول بينما 
تتالقح  النظر  وجهات  ولكن  منه،  الكثريون  يغصُّ 
وتتفاتح كما يقول أبو حيان التوحيدي: »إن خري الكالم 
ما قامت صورته بني نظم، يطمع مشهوده بالسمع، 

وميتنع مقصوده بالطبع«.
ساتنا،  س مسدَّ لقد صرنا إذا مسعنا كلمة »نثر« نتحسَّ
أو نستعد لشد صندوق الطرد املركزي لُيبعد النثر عن 
الصدور  وليست  النجسة،  الكلمة  مسعنا  إذا  ساحتنا 
دية  تعدُّ من  عيه  ندَّ ما  غمرة  وذلك يف  له  لتقبُّ متسعة 
ثقافية، بينما ينطبق علينا - يف احلقيقة - ما اشتكى 
منه وليم جيمس: »ختمة الواحدية«، مبا ينبئ ذلك عن 
»أدنى شك يف  دها  ُيهدِّ اليت  تلك  دوغماتية ومجود؛ 

دية، وأقل تذبذب حنو االستقالل«. التعدُّ
قليلة. فيه  إن سطوري  بل  النثر،  نشطاء  من  لسُت 

الشعر  له؛ فأنا واحد من ساللة كانت ترى  أعتذر  ال 
ما هو  الشعر قدر  بَقَدر  إميانًا  األمر  كلَّ شيء. ليس 
وال  واملمنوح.  العادي  جماراة  ط يف  تورُّ حقيقته  يف 
ُيفاجأ  وقد  الشعر.  على  أفضااًل  للنثر  أن  يف  ريب 
البعض بهذا القول الذي نراه بديهيًا؛ ذلك أن النثر 
أصل الكالم والنظم فرعه، كما يقول أبو عابد الكرخي، 
الكتب  ُكتبت  وبالنثر  الفرع،  من  أشرف  واألصل 
السماوية، والوحدة فيه أظهر، وهو طبيعي يف البدأة؛ 
إىل  غري حمتاج  وهو  ابتداء،  به  يتكلمون  الناس  ألن 
الضرورات كالشعر. ونؤكد أننا ال نقصد النثر الفين؛ 
فذلك موضوع آخر - رمبا نعرض فيه للعالقة بني الشعر 

واألمثال على سبيل املثال - ولكن النثر العادي.
هل يرجع األمر إىل عهد نصح فيه ابن طباطبا شعراء 
عصره بأن الشعر رسالة منظومة بينما الرسائل شعر 
فصواًل كفصول  للشعر  أن  على  إحلاحه  وكذا  منثور، 
عادات  يف  اجلارية  املعاني  عن  حديثه  أو  الرسائل، 
البحتي مثلما  إليها  الناس واملعروفة لديهم يهتدي 
يهتدي أبو متام، ويضرب مثال بقول الناس: »والعري 
ة خوفه منه«، فقال  إذا رأى السبع أقبل إليه من شدَّ

أبو متام: »قد ُيقدم العري من ذعر على األسد«، وقال 
أهرت  إىل  حرية/  قادته  العري  »فجاء جميء  البحتي: 

الشدَقني تدمى أظافره«.
ط العقاد يف شيء  وذهب بعضهم - حبق - إىل تورُّ

من ذلك يف قوله:
»والشعر من نفس الرمحن مقتبٌس
والشاعر احلق بني الناس رمحاُن«

والذي يكاد يكون ترمجة شعرية لعبارة شكري: »كل 
شيء يف الوجود قصيدة من قصائد اهلل والشاعر أبلغ 

قصائده«.
اجلاحظ:  قاله  عما  تبتعد  ال  طباطبا  ابن  مقولة  ولعل 
»ودقيق املعاني موجود يف كل أمة وكل لغة، وليس 
الشعر عند أهل العلم به إال حسن التأتي وقرب املأخذ 
واختيار الكالم ووضع األلفاظ يف مواضعها وأن يورد 

املعنى باللفظ املعتاد«.
اجلاحظ ذاته يقول كلمة نابهة رمبا حتتاج فهمًا جديدًا 
وذائقة متعاطفة؛ إذ يقول يف كتابه »احليوان«: »أما 
الشعر فحديث امليالد، صغري السن أول من نهج سبيله 
ل الطريق إليه امرؤ القيس بن حجر ومهلهل بن  وسهَّ
ثم  أفالطون،  ومعلمه  أرسطوطاليس،  وكتب  ربيعة 
بدء  قبل  وفالن  وفالن،  ودميقراطيس،  بطليموس 

الشعر بالدهور قبل الدهور واألحقاب قبل األحقاب«.
»ومل  ابن سالم يف طبقاته:  يكتب  ذاته  النهج  على 
يكن ألوائل العرب من الشعر إال األبيات يقوهلا الرجل 
ل الشعر على  دت القصائد، وُطوِّ يف حادثة، وإمنا ُقصِّ
يدل  مناف، وذلك  عبد  بن  املطلب وهاشم  عبد  عهد 

على إسقاط )شعر( عاد ومثود ومحري وُتَبع«.
إننا جند ابتهاجًا مفرطًا ملكانة الشاعر يف القديم برغم 
كانت  فقد  اخلطيب،  عن  نفسه  الشيء  قيل  قد  أنه 
حول  األقوال  تضاربت  حتى  أيضًا  به  حتتفل  القبيلة 
أم  الشاعر  أهو  القبيلة:  نطاق  يف  بالتفضيل  األجدر 
داخلية  هلزمية  رّسخت  التالية  األيام  ولكن  اخلطيب؟ 
للنثر أمام الشعر، بينما يفتض أن يكون مثة استعالء 
شعوري على أسبقية الشعر تارخيًا ومكانًا، حتى يقول 
أحد الشعراء الكبار: »ما من شاعر يستطيع أن يكتب 
النثر«  يف  أستاذًا  يكن  مل  ما  مداها  تأخذ  قصيدة 
)القول إلليوت والعهدة على أمحد عبد املعطي حجازي 

يف كتابه »قصيدة النثر أو القصيدة اخلرساء«(.

دع عنك أولئك الذين يقولون إن النثر من العقل والنظم 
من احلّس، وكأن الشعر ال عقل له، وكأن النثر حيوي 
خطب  يسمعوا  مل   - بالتأكيد   - إنهم  البادي.  العقل 

هذه األيام!
تبدو مقارنة أي منتج يف ظالل الشعر واحدة من أبرز 
آليات النقد العربي، ومن جترأ منهم وبادَل يف األدوار 
ال يلبث أن يتاجع عن موقفه، وحتى جماالت الوعي 
العربي يف التعامل مع الظواهر األدبية اجلديدة - يف 
حماوالت  جمّرد  تبدو   - التجنيس  بعملية  يتصل  ما 
لتمديد البنية النوعية اليت يسعى إىل تطبيقها لتشمل 
حتت مظلتها األنواع األدبية اليت حتاول طرح مجاليات 
أنهم  يبدو  الذين  و»املنظرين«  النقاد  فنجد  مغايرة، 
حماوالت  على  ون  ُيصرُّ النثر،  قصيدة  إىل  منحازون 
إجياد عناصر شعرية فيها كما تطرحها البنية الضمنية 
للشعر، واحلق أن مشروعيتها داخلية، متامًا كإيقاعها، 
وإال لظلَّت تستجدي االعتاف بعد زمن طويل كما فعل 
أصحاب الشعر احلر، أو البديل املطابق هلا على األقل. 
يف  اب  الكتَّ تصنيف  من  بعضهم  يقتفه  عما  ناهيك 
مؤرخي  اهتمام  من  ريفاتري  ينعاه  ما  »طبقات«، وهو 
األدب اهتمامًا كبريًا مبحاولة التثبُّت من نوعية املؤلفني 
تلعب  املؤثرات  وأّي  معنّي،  كاتب  حُياكيهم  الذين 
ينتمي  أدبي  جنس  أي  وإىل  نّصه،  تكوين  دورًا يف 
النص؟... وهم يعتمدون أيضًا على الشاهد اخلارجي 
بني  للنسب  النهائي  برهانهم  على  يعثرون  ولكنهم 
ني أو بني  عمل وآخر يف التماثالت املعجمية بني نصَّ
ملكّوناتها  املتطابق  التنظيم  يف  أو  عديدة،  نصوص 
زون على  اخلاصة. وكربهان على الصالت النوعية ُيركِّ
بني  ُتعدُّ  ملالمح  النص  يف  املتكّررة  الربوز  أشكال 

اخلصائص املمّيزة للنوع.
ال أطمع أيها القارئ يف أن مييل عقلك إىل التعاطف 
التزام  عن  املبدئي  التاجع  أو  النثر،  مع  املبدئي 
ينفتح  أن  فقط يف  أطمع  »تابعيه«.  بازدراء  اعتدناه 
دية« بينما حنجر على  عقلنا على إتاحة ما نطلبه من »تعدُّ

ما يصدمنا.
وأخريًا، ال أنكر بعض »اخلبث« النقدي يف نشر سطوري 
هذه مبجلة شعرية، فأكون كالالعب اجلديد الذي جُيري 
ى له االستفادة  عملية اإلمحاء جبوار جنم الفريق؛ ليتسنَّ

من مجاهرييته.

أمحد عبد املعطي حجازي،

رسم: أسامة بعلبكي.
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الشعرية  تاريخ  كتابة  يف  تزوير  مثة  بدءًا 
نقاٌد  أفاد  العراقية طيلة ثالثني سنة. فقد 
الدولة  مؤسسات  من  »ملتبسون«  وشعراء 
العراقية السابقة، يف توطني أنفسهم ونفي 
من  قسرًا  املهاجرين  خاصًة  الشعراء،  من  سواهم 
البالد، بل وكتابة تاريخ الشعر العراقي وفق شروط 
صاحلة للنقاش واالعتاض. وعلى سبيل املثال فإن 
مجيع السجاالت يف داخل البالد بشأن دعاوى أوائل 
من كتب قصيدة النثر، يف السبعينيات، تنطوي على 
خلل تارخيي ألنها ال حتاور إال نفسها وال ُتعلي إال من 

شأن شعرائها حصريًا.
يف  قاعدة  النقدّي  والنفي  األخالقي  االلتباس  صار 
من  اليوم  نسمع  أننا  درجة  إىل  حينها  من  الكتابة 
بعضهم »إعادة كتابة« لتارخيهم الشعري والسياسي 
الفعلية من املؤسسة  البتة مواقفهم  ال تربهن عليها 
كله،  اجملد  منحتهم  اليت  اآلفلة  السلطوية  الثقافية 
يف  عمٍل  ومواطَن  قوٍة  ومراكَز  طاغيًا  وحضورًا  نشرًا 
أهّم وزاراتها وكربيات صحفها. فاملقابلة اليت أجرتها 
الشاعر  مع   2011 آب   14 بتاريخ  »األسبوعية«  جملة 
قرن،  ربع  متأخرًا  يعتف،  الذي  املشهور  السبعيين 
أن »الشعر العراقي )اآلن( يتنفس بصعوبة يف داخل 
خارجه«  يف  ونضجًا  حّرية  أكثر  أنه  حني  العراق، يف 
تعتف مبا كان يتوّجب قوله يف وقت أبعد من اللحظة 
هو  صار  عندما  اليوم  يذكره  لكنه  احلالية،  القلقة 
شخصيًا خارج البالد، وهو يربهن على قدرة عالية يف 
»مل  قوله:  منه  تذاكيًا  أكثر  للكالم،  ُمتذاٍك  استخدام 
نكتب يف زمن الدكتاتورية كل ما نريد، لكننا كتبنا 
ما استطعناه، وكان له أهمية كبرية ألنه كان يتضّمن 
برغبات  حمتشدًا  كان  حّرية،  أكثر  كتابة  يف  حسرتنا 
هذا  ضد  احتجاجاتنا  إخفاء  يف  نتفنن  وكنا  مكتومة، 
النظام، وكان لذلك طعم خاص ونادر، ال سيما على 
الشاعر املذكور  مستوى الشعر واملسرح«. سوى أن 
قد تعاطى برباعة الالعبني الكبار مع الدكتاتورية كما 
يعلم القاصي والداني. وهذا ليس سوى مثال واضح 
على االلتباس الفكري والروحي الذي ُيراد للمثقفني 

العراقيني القبول به على مضض.
لقد أوصلت الدكتاتوريُة الشعَر إىل املواقع اليت ليست 
بغياب  عراقي،  شاعر  لكل  اليوم  ميكن  طبائعه.  من 

املعيار النقدي أو الروحي أو بسبب عادات االلتباس 
أن  عليها،  اجلميَع  الدكتاتوريُة  أجربت  اليت  والزوغان 
التاريخ  وأن خيتع  غروره  ُترضي  اليت  احلكاية  يروي 
العراقي  الشعر  هزائم  أول  يالئمه.  الذي  الشعري 
أنه ال ُيكتب وفق أعراف الكتابة املنهجية املؤرشفة. 
ثانيها أن الرواية املشكوك بها فحسب ُيراد هلا اهليمنة 
اإلنسانية  للبعض هفواتهم  ترّبر  باألمثان كلها، ألنها 

وتنقذهم من مساءلة أخالقية غري مرغوب بها.
االحنراف  على  وقائمة  ضبابية،  انتقائية،  كتابة  إن 
العامة  القاعدة  األكيدة، صارت  الوقائع  عن  املتعّمد 
االفتاضية  الروحية  والريادة  الشعرية  األبّوة  بفضل 
اليت يقتحها لنا املثال املذكور أعاله. إذ عندما تنفّض 
مائدة الدكتاتورية اليت شرب من مائها َمن شرب، ثم 
أنكر برباءة وبراعة بعد ذلك، فللجميع احلق بكتابة جّد 
خاصة لتاريخ الشعر العراقي، وتقديم مقتحات أكثر 
خصوصية عن مفاصله الكربى. أال ترى نشاط الشعراء 
العراقيني املهاجرين اجلدد إىل مصر مثاًل، ومسعاهم 
على  املصري،  اجلمهور  إىل  العراقي  الشعر  لتقديم 
أساس يثري الكثري من احلرية، ألنه يقوم يف احلقيقة 
على رواية خمصوصة أخرى من دون عني نقدية رحيمة. 
مسعاهم هزمية أخالقية أخرى للشعر العراقي، ال خيتلف 
عن املسعى التدليسي الذي وقع تعّلمه وتعاطيه يف 
ننتظر  اليت  الذهبية  القاعدة  وصار  حني،  منذ  البالد 

حتلياًل يقول كلمة منصفة بشأنها.
جند  قد  متقارب،  وقت  ويف  سابقًا،  ُنشرتا  كلمتان 
الُعماني  الشاعر  كلمة  مغزى.  ذا  ُمشتكًا  أمرًا  فيهما 
زاهر الغافري »عودة املنفّي!« )»اجلريدة« الكويتية، 3 
حزيران 2009(، وكلمة باسم عبد احلميد محودي »كيف 
تكون أديبًا فـي سبعة أيام!« املنشورة يف »املدى« 

البغدادية بعد يوَمني من التاريخ السابق.
يف  املنفى«  »أدب  إن  القول  إىل  الغافري  خيلص 
األدبيات العراقية والعربية يشّكل مفصاًل حقيقيًا يف 
التجربة العراقية بشكل خاص والعربية على حنو أعّم، 
الشاعر  خربها  اليت  التجارب  أقسى  من  واحدة  ألنها 
ما  »رغم  مضيفًا:  يذكر،  ما  على  قرب  عن  الُعماني 
الثقايف  الصعيد  على  لبٍس  من  أحيانًا  يظهر  قد 
والسياسي، إذ أن من املعروف أن بعض وأقول بعض 
الكّتاب واملثقفني العراقيني، أرادوا اإلمساك باجملد 

املنفى،  وجمد  السلطة،  متجيد  أعين جمد  طرَفيه،  من 
وهذا أمر بات مفضوحًا«.

يف  واالستسهال  السهولة  محودي  باسم  ينقد  بينما 
عراق اليوم على الصعيد الثقايف، يقول: »كيف تكون 
أديبًا يف سبعة أيام؟ ذلك أمر سهل كما هو الظاهر 
وكما يريد اجلهلة وأنصاف األّميني، ولكنه ليس بهذه 
البساطة املؤملة، فالذين سهروا الليالي من أجل أن 
ينجزوا حبثًا والذين عاشوا خماض القصيدة، والذين 
قضوا وقتًا غري حمسوب من أجل إجناز نص إبداعي لن 
يقبلوا هذا التوصيف وهذا السعي الذي يريد تضييع 

احلقوق واملفاهيم«.
نعلم،  كما  متأخر  الغافري  يهم  ُيسمِّ ال  من  منفى  إن 
املزايدة  من  نوع  هو  اآلن  النفي  للوعة  ومتجيدهم 
مائدة  ت  انفضَّ لقد  الشعر.  بهشاشة  تليق  ال  اليت 
الغراب فانفضوا عنها ألنهم يعافون مائدة غراب آخر: 
االحتالل. اكتشفوا موائد أكثر التباسًا وَمَرحًا جتعلهم 
ُيدرجون أنفسهم يف جمد اهلجرات اليت مل يفّكروا بها 

بتاتًا للحظة واحدة، طيلة ثالثني عامًا، من قبل.
بالنشاز،  وغريهما  ومحودي  الغافري  أصوات  ليست 
فقد صرنا نقرأ تلميحات وتصرحيات أخرى حول اخلديعة 
واألّمية املستشرية وثقافة اإلشاعة والنفي واجملانية 
لدى بعض األدباء العراقيني اجلدد. فقد كتب حممد 
غازي األخرس أيضًا )»الصباح اجلديد«، 29 أيار 2009( 
أثناء غيابه وغياب  يقول بصدد زاهر اجليزاني: »يف 
رفاقه اآلخرين برز جيل من الشعراء األميني الذين ال 
باألمية  التوصيف  أقرانه«.  يعرفون  ال  مثلما  يعرفونه 
قوي وقاٍس لكن النقاد الكرام مل جيدوا بدًا منه كما 
يبدو، ويف ذلك داللة على رغبة عميقة بإطالق صيحة 
والشعرية  الثقافة  تاريخ  على  حرص  وفيه  التياع، 

العراقيَتني. ومن هذا املنطلق وحده نكتب هنا.
لنالحظ اآلتي: مثة إمجاع من طرف أجيال ثالثة خمتلفة 
محودي  العراقية:  الثقافة  يف  معنّي  تدهور  على 
ويف  الالحق،  واألخرس  الوسيط،  الغافري  السابق، 
ذلك داللة أخرى ال تفوت على امُلالِحظ النبيه، ألنه ال 
يبدو اتفاقًا عرضيًا، ناهيك عن اشتاك شخَصني من 

بلَدين خمتلَفني فيه وإن من بعيد.
باالستشهادات،  احلالية  الكلمة  عامدين  أثقلنا  ما  إذا 
ًا بنيويًا  فألن ثقافتنا تبدو سريعة النسيان، وألن تغريُّ

طيلة  الواحد  الصوت  سيادة  جّراء  أصابها  قد  سالبًا 
ثالثة عقود من الزمن. إنها تبدو، يف الداخل واخلارج، 
والعيارة،  الشطارة  مبرض  وأحيانًا  بالدوار،  مصابة 
خاصة يف احلقول الكتابية والشعرية اليت ال تستلزم 
خالفًا  عليها،  امُلتحاَيل  الصعبة  الفردية  املهارات  إال 
للحقول اإلبداعية األخرى مثل الفن التشكيلي واملسرح 
والسينما اليت تستوجب تقنيات أخرى وعماًل مجاعيًا. 
ويف هذه احلقول يصري هامش الغش واخلديعة واألّمية 
املبدعون  ما فتئ  إذا مل نقل معدومًا، وفيها  طفيفًا 

العراقيون حيصدون اجلوائز تلو اجلوائز.
ال تعرف الثقافة العراقية كثريًا مفهوم »النقد الذاتي«، 
بينما  للكلمة،  الديين  باملعنى  للعورة  كشفًا  وتعتربه 
سياق  يف  بعيدًا  الذهاب  أجل  من  احلاسم  اجلذر  هو 
أكثر سالمة وسالسة. إنها تعرف »نقد اآلخر« بشكل 
رئيسي، وتعتربه علة العلل وحده. ويف األمر كثري من 

اإلفراط املعريف، والتفريط  بزاد ذاتي ممكن.
إن تدهور املوقف من اإلبداع يظّل من طبيعة إيطيقية. 
السؤال الذي ننتظر أن ينحين أحد املثقفني عليه هو 
اجملتمع  أخالقيات  يف  جذري  حتّول  وقع  هل  اآلتي: 
العراقي واصاًل إىل احلقل الكتابي خمتلطًا به، خالطًا 
معايريه املستحَدثة مبعايريه؟ سؤال من طبيعة وجودية 
وسوسيولوجية وتارخيية ال شك يف ذلك. وهو سؤال 
أضواء  حتت  أنفسنا،  حنن  مجيعًا،  يضعنا  ألنه  مقلق 
يضع  لكنه  الصعبة،  واملساءلة  والتحليل  الفحص 

املفّكر أمام املسؤولية يف تقديم مقتحات لإلجابة.

اهلزمية األخالقية
بعد العام 1991، ويف ذروة احلصار على العراق، قّرر 
النظام السابق أن يفتح كّوة من »حّرية الكالم« اليت 
مل تعد ذات خطورة، ومسح بنقد املمارسات الثقافية 
احمللية وغضَّ الطرف قلياًل عن نقد مؤسساته ومسح 
باستحضار أمساء بعض املثقفني والشعراء املعارضني 
وقت  بعد  الكتابة،  درجة  إىل  البالد،  يف  املمنوعني 
آخر، عن مظفر النواب والسماح بنشر مقابلة يف جملة 
وأعيد  فيها،  طرفًا  يوسف  سعدي  ن  تتضمَّ »األقالم« 
امللغيني  السبعينيات  شعراء  ببعض  عرضًا  التذكري 
)انظر  واجلامعي  الصحايف  النقد  قائمة  من  سابقًا 
جريدة  يف  الصدد  بهذا  يوسف  فاروق  مقالة  مثاًل 

الربهان  ميكن  مما  ذلك  وغري  حينها(،  »اجلمهورية« 
عليه بالوثائق. لذا فإن املرويات اليت يقوم بسردها 
بعض شعراء تلك الفتة عن مآثر فردية، أقرب إىل 
السياق  هذا  يف  بوضعها  إال  تستقيم  ال  التحّدي، 
التارخيي الدقيق وحلظة االنفتاح الصغرية تلك. ومنها 
لة اليت ذكرها مؤخرًا شاعر »سبعيين«  املالحظات املطوَّ
أواًل«  »احلّرية  عن   1993 عام  إىل  ترقى  وهي  آخر، 
مة الحتاد الكّتاب العرب، وفيها يصري التعاطي  املقدَّ
مع أبشع رموز الدكتاتورية، عدي صدام حسني، حمض 
وجهة نظر، ويغدو مروية أخرى من املرويات »العادّية« 
اليت ال يتوّجب االستغراب منها أو استنكارها. يصري 
عاديًا للغاية، وُيراد لنا احلكم بعادّية اللقاء الطوعي 
أو اإلجباري بني الشاعر والطاغية. إن مرويات كثرية 
من هذا القبيل عن الشعر العراقي إبان الثالثني سنة 
املاضية تفتقد إىل حس اإلقناع وتنطوي على استبعاد 
لذكاء القارئ وللوعة اللحظة، وتستند إىل »الضرورة« 
القاهرة وليس إىل »احلّرية«: إىل »اجلرب« وليس إىل 
»خيار« املعتزلة. مجيع املربرات تصري مشروعة للقاء 
متوتر، خاسر بني الشعر والقتلة. ال أحد يطالب اليوم 
ن أحدًا. نفتش فحسب عن النبل  أحدًا بالبطولة وال خُيوِّ

والصدق يف املرويات احلالية.
لو أننا تناولنا شاعَرين معروَفني يف هذا املقال فألننا 
مان درسًا عن هزمية  حنتفظ بتقدير هلما، وألنهما يقدِّ
املوصوفة.  الشروط  يف  العراقي  للشعر  معلنة  غري 
بتارخيه.  تليق  فروسية  دون  من  إذًا  الشعر  يتقّدم 
باألشواك  احملفوف  النهج  لتفسري  صاحل  شيء  كل 
عبارة:  تكن  مل  البالد.  داخل  سلكه  الذي  والعثرات 
أبدًا  لقّلة سالكيه« مقنعة  »ال تستوحشوا طريق احلق 

على ما يبدو.
يف املنايف أيضًا جند أمثلة من منط آخر خلسارة شعرية 
وروحية وأخالقية مماثلة. سنتوقف أمامها يف مناسبة 
كتب  البالد  خارج  أحد  ال  أن  الفارق يف  يقع  أخرى. 
استثمر  وال  العراقية،  الشعرية  عن  تدليسية  مروية 
طيلة ثالثني عامًا منربًا حكوميًا لكتابة سرده الشخصي 
الذي يستثين، بسبب اخلوف واملنفعة، شطرًا جوهريًا 
من الشعر العراقي. هذا الفارق من األهمية مبكان. يف 
املكتوب  الغريب«  املكان  الغريب يف  »الشاعر  عملنا 
واملنشور قبل سقوط النظام بقليل، مل نقْم باستثناء 

أننا  رغم  السبعينية،  احلقبة  من  شعري  صوت  أي 
نا بوضوح، نادمني اآلن، عن وجهات نظرنا بشأن  عربَّ

بعضها.
اهلزمية األخالقية هي أخطر هزائم الشعر. إنها تشكك، 
ها. ويف  بوسيلة غامضة، باملعاني اليت ينوي أن يبثَّ
يقيننا فإن واحدًا من جتليات هذه اهلزمية صعود جنم 
واعتبار  العراقي،  الشعر  يف  الصعاليك«  »الشعراء 
»الصعلكة« رديفًا خالصًا لـ»الشعرية«، ثم وبالتوازي 
مجيع  باعتبار  القيام  التارخيي،  التدليس  منهجية  مع 
والثقافية،  االجتماعية  الصعاليك  الشعراء  ممارسات 
وسالطة  أحيانًا  ودجلها  تناقضاتها  حّدة  كانت  مهما 
»عاديًا«  أمرًا  نفسه،  الشيطان  مع  وتعاطيها  لسانها 
رًا بالتمام. أال ترى املديح العالي احلالي  آخر، بل ُمربَّ
لبعض صعاليك الشعر العراقي الذي يعين، من بني ما 
رها وانتهازيتها املستمرة  يعين، القبول الضمين بتهوُّ
الطاغية  مديح  قصائدها يف  عن  حتى  الطرف  وغض 
صدام حسني. وإذا ما غفرنا هلا حنن اليوم هذا كله 
التذكري  وغدًا، حتى جمّرد  اليوم  لنا،  تغفر  لن  فإنها 

بهزائمها اليت هي هزائمنا مجيعًا.

تدهور عراقي وفساد عربي
الثالثة  العقود  يف  كثرية  العراقي  الشعر  مشكالت 
األخرية، رغم أن سهوًا مينع الكثري من رؤيتها ويكتفي 
بتمجيد الشبهات. هزائم أخالقية ونقدية وليس نصّية 
من  نصيبه  للجمالّي  كان  وإْن  بالضرورة،  ومجالية 
الظاهرة لدى األجيال الالحقة اليت استسهلت الكتابة 

الشعرية، بشهادة األغلبية.
إن تدهور املؤسسة الرمسية املتاِفق مع تدهوٍر حقيقي 
الشعر  استبعاد  إىل  قاد  العام  الثقايف  الضمري  يف 
ناعمة،  املاضية، بطريقة  الثالثني سنة  إّبان  العراقي 
البلد إىل فوضى  إبداعّي محيم يف  من قطٍب لنشاط 
كتابية عارمة، ومن التقدير الالزم لشعرائه عند القراء 

العرب، إىل تهميش نسيّب مقصوٍد.
إىل  العراق  »جنة«  من  الشعراء  ُيطرد  أن  ميكن  كيف 
داخله،  يف  الطغاة  مع  للتعاطي  ُيدفعوا  أو  املنايف، 
يليق  اعتبارًا  اآلخرون  هلم  يقيم  أن  بعدئذ  ونرغب 
وترافق  واحدة،  للحظٍة  األمر  يستِو  مل  بشعريتهم؟ 
العاملني  الشعراء  حتى  عربّي مشل  ثقايّف  فساٍد  مع 

حسب الشيخ جعفر،

رسم: عبد اهلل أمحد.
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اشتغل الشاعر العراقي الراحل حممود الربيكان 
يف قصيدة »القداس« على فضاءات متنّوعة 
االعتماد  خالل  من  والتشكيل،  التفكيك  من 
على التشخيصات لكائنه - الشاهد - الرائي، 
الذي اخُتزلت رؤيويته للعامل يف وحدة كيانية ضاجة 
ممّيزة  سيكولوجية  بتوهجات  األنسنة  وهي  بالتدفق، 

وباستطرادات ذات طابع كّلي.
عنها  ُمعربَّ  حادة  ذهنية  ومضات  الفعل  هذا  جياور 
متوالية  على  العمل  وقيام  باألصوات،  النص  يف 
من اإلشارات األدائية اإليصالية منها واالستقرائية: 
يف  الوحوش  تنطرح  األوكار/  يف  الطيور  »حتتضر 
الكهوف/ تنكفئ الثعالب الشمطاء يف األوجار/ تنجذب 
األفيال/ إىل مكاٍن صامت يف آخر الغابة/ مزدحم بالعاج 

واهلياكل/ حيث متوت موتها...«.
يف  كائنات  ملوت  االستقرائي  اإلشاري  املنفذ  بهذا 
صمت طبيعي يبدأ »القداس«، متبوعًا جبوقة... وقد 
مجعي  وباستكناه  الغريزي  بوعيها  الكائنات،  انزوت 
انزوائها  أماكن  إىل  األسالف،  دورة  عرب  ملصائرها 
ُينبئ  الصامت كفعل روتيين ال  لتعلن موتها  اليومي 
بيئة  والغابة  التهميش.  مشهد  ل  يكمِّ لكنه  بكارثة، 
ضاجة بالوالدة واالستمرارية، وهذا يعين أال جزء صامتًا 
الكائنات،  كل  أن  حقيقة  إثبات  أراد  والشاعر  فيها. 
احلياة يف  بقوة  ال حتظى  شة  مهمَّ اإلنسان،  فيها  مبا 
تنمية طاقاتها اليت قد تتفجر لو أنها اكتشفت ماهّية 
وجودها احلقيقية، وهذا ُيدخلها يف املنهج الديكارتي 
دالة  موجود«  أنا  أفكر...  »أنا  وتناقضاته.  اك  الشكَّ
ش )ال إراديًا( وميتلكها  فيزيقية راقية، يفتقدها املهمَّ
ش )إراديًا(، لكنه ال يستطيع التعبري عن وعيه  املهمَّ
لوجود مهيمنات سلطوية متعّددة املستويات. وميكن 
إيصاهلا،  الربيكان  أراد  اليت  الرؤية  إن  هنا  القول 
هي العصاب اهليستريي املسيطر على العامل ومنطق 
للحس  يقيم  ال  والذي  العالقات،  حيكم  الذي  القوة 
اإلنساني املسامل قيمة عليا تقوده إىل خلق عالقات 
أكثر شفافية وبناء حضارة طبيعية غري مقتنة بنزاع. 
ما جعل الكائنات حُتَبط من جدوى املواجهة، وتنزوي 

يف مكان صامت آخر الغابة )رمز للعامل(.
اجلنس البشري له الزمة ال يستطيع الفكاك منها كونها 
غريزة أساس، هي إميانه العميق بقوة املوت، وقدسية 

العامل؟ رمبا  آخر  املقابر، أال تعد املقابر مكانًا صامتًا 
تعد كذلك، لكن هذا ال يعين إن هنالك التزامًا نهائيًا 
انية  بهذا االجتاه، فالكائن البشري ال تقوم بنيته اجلوَّ
على غريزة، بل هي عوامل متداخلة يأخذ كل عامل منها 
حّيزًا مهمًا يؤثر يف سلوكية الكائن، لذا فقضية املوت 
بالنسبة إىل اإلنسان مسألة شعورية أكثر من ارتباطها 
بسبب  شديد  حبذر  معها  التعامل  ويتم  باجلسد، 
على  حييلنا  وهذا  الكائن.  عند  الفردية  املهيمنات 
العامل،  نهاية  ونظريات  الفناء،  دها  ُيولِّ اليت  الصدمة 
اإلنسان. فكائنات  لدى  الشعور  بؤرة  انسداد  بسبب 
مؤشر  وهذا  املوت،  فعل  إىل  تنقاد  الغريزية  الغابة 
املؤثر  موت  لكن  الطبيعي،  املركب  يف  تناغم  على 
األساس يف الكون ينقاد إىل املصري نفسه، إشكالية 
من الصعب هضمها: »على حافة العامل املتالشي يطول 
الوقوف/ يطول، مدى االنتظارات. تقرع يف الظلمات 
الطبول وال يتاءى أحد./ على حافة العامل املتجّمد تأبى 
اخليول، ذهابًا، وتنكفئ األشرعة./ وخيطو املسافر ظاًل 

وحيدًا، وختطو معه على الثلج ريح قدمية«.
وفق  الفناء   - اخلليقة  لعبة  ترتيب  النص  حاول  لقد 
العامل  ورمزية  الغابة،  رمزية  عرب  الداللية،  فعالياتها 
إىل  تنشطر  االفتتاح«  »جوقة  أن  فنجد  البشري، 
صورَتني متقابلَتني - صوَتني متقاطَعني: األول يروي 

موت كائنات الغابة. والثاني يروي موت اإلنسان.
النّص  أعطى  ما  هو  املرّوعة  بلحظته  املصري  تطابق 
املوت  ففعل  قيمته...  الشعري  واالشتغال  أهميته، 
فرض واقعًا بظرَفني خمتلَفني بضرورة ماهية الوجود 
يف  ميوت  »ووحده  واإلنسان:  الكائنات  من  لكل 
داخله اإلنسان/ يف العامل الباطن/ يف مركز السريرة 
الذكرى/ ميوت يف حلظة/  غيبوبة  الساكن/ ميوت يف 

يكابد القيامة الكربى«.
عرب  املشهد  لتنسج  ببعضها  اخليوط  صل  تتَّ دالليًا، 
التقارب الرمزي بني حلظيَت املوت، لكن تقاطعًا بنيويًا 
قفز بالنص إىل تلقي التوهج بداًل من تلقي التعاطف 
يف جوقة االفتتاح، ليبدأ موت النص شعريًا بتغلب لغة 

الفلسفة وامليثولوجيا. والتقاطع هذا يربز يف قوله:
}حيث متوت موتها{ = }وحده ميوت يف داخله اإلنسان{

}مكان صامت آخر الغابة[ = }يف العامل الباطن{
لقوة فاعلة، وغياب  اإلنسان هو غياب عضوي  موت 

باملعنى  )عضوي  عضوي  غري  مادي  غياب  الكائنات 
الغرامشي(، فغياب الديكور ال يعين غياب النص على 

خشبة املسرح.
لقد حاول الربيكان عام 1970، يف نص »القداس«، أن 
يبتكر صورة مقّربة مبجهر شعري للحظة املوت اليومية، 
وفيزيائية  تارخيية  حتّوالت  عرب  ومالمستها  ووصفها 
ذي  الشعري  النص  إثارة  يف  كتجريبية  وُجرمية، 
استطرادًا  فنلمس  وامليثولوجية،  العلمية  املرجعيات 
ينتقل  الذي ال  الصوت  إخضاع حقائق علمية عن  يف 
قراءة  وميثولوجيا  بالربودة،  تكثفه  بسبب  اجلليد  عرب 
األجرام السماوية ومواقع األبراج )الدب األكرب، بنات 
نعش ختتفي يف الفلك األمحر مبوكب مقلوب(، وغريها 
من اإلشارات وصواًل إىل نص »اخلليقة يف الطوفان«، 
عرب ثالثة أصوات تتناوب يف إطالق حواريتها امللغومة 

بالغموض والتعالي الفلسفي الذي يكرهه الشعر.
نص »القداس« إعادة لرسم قصة الفناء قبالة قصة 
اخلليقة، فليس هناك نص مكتمل معروف حيكي قصة 
الفناء، بينما قصة اخلليقة ُأعيد إنتاجها بنسخ وطبعات 

عّدة تبعًا أليديولوجيا املشتغل.
اخلليقة  لقّصة  كالسيكي  تدوير  نهايته  يف  والنص 
املادة  واندماج  تكّور  من  تبعث  فاخلليقة  باملعكوس، 
وبداية تفككها إىل مكّونات عضوية، وأخذ املواقع يف 
تراتبية متوازنة: »عند خطوط احلدود/ تندمج األزمنة/ 

تتحد األحالم واحلوادث املمكنة«.
الربيكان،  قبل  من  الطريقة  بهذه  الصورة  رسم 
التفاتة ذكية يف قراءة املعطيات امليثولوجية وحماولة 
استنطاقها حتميًا بعكس صورة اخلليقة كصورة للفناء: 
البداية/ ويلمس  اإلنسان/ صورته من حلظة  »يشاهد 

املوت الذي يكمن يف الوجود«.
شعريًا، هذا النص، ما عدا مقطع جوقة االفتتاح، مقتول 
بفلسفته العالية وهو نص يقتب من امليثولوجيا، ال 
من اجلماليات والشعرية. فالشعر ال حيتمل هذا الضخ 
طقوسيًا  نصًا  حتيله  درجة  إىل  والتارخيي  الفلسفي 
مكتوبًا على جدران معبد لديانة قدرية. والربيكان، يف 
الشعرية  الصورة  موت  بأسى  يشعر  هذا، مل  قداسه 
يتسم  أن  له  ُأريد  أوبرالي  النص، كنص  إزاء مجود 
بطواعية  م  التوهُّ خبيانة  كصاحبه  فُقتل  بالشعرية، 

الشعر للمقولة الفلسفية.

يف الصحافة العربية املشهورة يف لبنان ولندن 
تزييٍف  إىل  املطاف  نهاية  يف  وقاد  وغريهما، 
لقيمة الشعراء العراقيني مقارنًة مبجايليهم الذين 
صعدوا صعودًا صاروخيًا وُكتبْت عنهم الدراسات 
واألطاريح اجلامعية وُكرِّسْت هلم امللفات النقدية 

الطوال.
مل حيَظ كبار شعراء البلد بالتقدير الذي يستحقونه 
نقديًا. ولعل من الدالئل يف هذا املقام أال يكتب 
لة  مطوَّ دراسة  عراقّي!(  )ال  مغربّي  ناقد  سوى 
مبجلَدين عن حسب الشيخ جعفر. هزمية تراجيدية 
يف احلقيقة، هزمية مشرِّفة واحلالة هذه. مل حيَظ 
الشعراء األصغر سنًا من الشيخ جعفر، املقيمني 
خارج البلد كذلك، باخلمسني من أعمارهم اليوم، 
مبا حظي به َمن هو يف سنهم من الشعراء العرب 
وإمجاع  وتكريس  نقدّي  احتفاء  من  وأشباههم، 
العربية  الشعرية  احملافل  كربيات  إىل  وذهاب 
له  كرَّسْت  من  عراقيًا  شاعرًا  ليس  واألوروبية. 
جملة »نقد« عددًا خاصًا إمنا شاعر أردني، وليس 
اللبنانية  الصحافة  له  تقوم  من  عراقيًا  شاعرًا 
ُعماني. كالهما  إمنا هو شاعر  الثقافية  واحملافل 
شاعر حمَتم رغم ذلك. أما َمن يستطيع احلضور 
العراقيني  الشعراء  من  والندوات  احملافل  يف 
فإمنا جبهده اخلاص ومهارته الفردية اليت ال قيمة 
َمع عليها.  هلا بعيدًا عن أنساِق عمِل الثقافة اجمُلْ
املسؤولية،  من  شطرًا  العراقية  الثقافة  ل  تتحمَّ
ويتحّمل الشطر اآلخر الشعراء العرب الذين أرادوا 
العراقيني  الشعراء  مقاعد  على  اجللوس جبسارة 

الشاغرة.
املنابر  على  اليوم  يتهافتون  لشعراء  قيمة  ال 
قونها باألمثان كلها.  الثقافية هنا وهناك، ويتملَّ
علينا االعتاف أن هزميتهم قاسية. كما ال قيمة 
لشعراء بارعني من دون الروافع النقدية العربية 
لنصوصهم.  رفيعة  اجلمالية  القيمة  كانت  مهما 
هزميتهم صارخة هم أيضًا وإْن كانت هزمية شريفة 

وتراجيدية، آخذين شروطهم بنظر االعتبار.
لكلٍّ من الشعراء العراقيني نصيبه من اهلزمية اليت 
نقدّي  تدليٌس  اخلاصة،  بطريقته  اليوم،  يعلنها 
حملّي مواٍز ال بد أن يكون خارجًا من إرث الثالثني 
سنة املاضية، وليس من العدم كما ليس وليد 
اللحظة. مثة إمجاع على أن الكثري من النقد الراهن 
ال يقرأ الشعَر قدر ما يعيد الصياغات اإلنشائية 
اجلاهزة حسب الطلب بشأنه. مل أعجب من »ناقد« 
انطالقًا  تلفزيوني  برنامج  يف  شعري  عن  ث  حتدَّ
مرتكبًا  وحدها،  العنكبوتية  الشبكة  معطيات  من 
ث بثقة ما بعدها من ثقة دون أن  اهلفوات. حتدَّ
ث عنه. هزمييت الرمزية كانت  يكون ملّمًا مبا يتحدَّ

ة، وأعتف علنًا بها. جلية أمام ناظري هذه املرَّ
الراهن  العراقي  الشعر  أمام وضع ال حُيسد  إننا 
عليه. لن ُيرضي الغروَر توصيُف احلالة باملفردات 
اليت نستخدمها هنا. سيقال كالعادة: نعم، لكن. 
اجلوهرّي،  دور  الثانوّي  متنح  تربيرات  م  وسُتقدَّ
الوجوه  ذي  الشبح  على  اللوم  رمي  وسيقع 

واألمساء املتنّوعة.
علينا االعتاف أن هذه اهلزمية املأساوية اجمليدة 
العراق، وبإمكانه جتاوزها بعد  ال يستحقها شعر 
حني. وإنها، هذه اهلزمية، رديف خلْرٍق كبرٍي يف 

اجملتمع العراقي نفسه.

ل أنين سأصعد   َمن كان يتخيَّ
هذا الباص

مغادرًا الوطن.
من  كبريًة  جرعًة  احتسى  قليب 

الشغف
وقبل أن يسكر

ر املكوَث يف بغداد قرَّ
حتى تنزل املالئكة أو يصعد هو

إىل أين؟
تساءلْت أضالعي وهي ُتغمغم

أتتك مشسًا كهذه؟
عين رأسي باستهزاء ودَّ

وار( )ُتصيبين احلرِّية بالدُّ
ا يدي فراحت تبحث عن أصابع أمَّ

»وحيَك« قال لي اهلواء
مارًا حتت أنفي بإصرار

وانثنت أشجار خنيل عارية
»خذ هذا الرداء«

ي خلف سيٍل من احلفاة أمِّ
حشرُت طفوليت يف عظامي

فخلَّصتين من كوابيس الوداع
نسيُت أني املسافر

فقلت: سالمًا للذي ميضي
علمًا  احلقائب  ُأحيط  كي  أحنِن  مل 

بالرحيل
وحَدها زحفت

ما قال أحٌد ستبتعد
هم همهموا ستقتب كلُّ

ا كنت منهمكًا بالسؤال وملَّ
مل أنتبه إىل الطيور تسرَّبت مين

ساقطًا على أقدامي ألول مرَّة
تضحك مينِّ األرض

»تشبَّث«
أبصرُت حتيت السماء

ويف األعالي الشوارع تهرب 

تاهت مينِّ اجلهات
ٍل أصافح الوجوه بتوسُّ

بعناد احملاَصر تتكين اجلوقة
يف  السابق  املطحون  خالي  أن  عي  وأدَّ

وزارة الريِّ
يقود ملحمة الوداع للتحديق مليًا بي
ة أنا الساقط على أقدامي ألول مرَّ

فين أقدِّس الظمأ دجلة خلَّ
وأحنين للزهور مثلما تفعل العاصفة

ق  خارج السرب ُأحلِّ
وأرسل دهشيت إىل النوم
س أيامي  بانتظار أن أتنفَّ

أو أختنق
أفضُّ مع الفرح شراكًة واهيًة

وأرفسه خارج احلظرية
من  عادوا  الذين  رفاقي  ينتبه  أن  قبل 

ملحمة احلزن
ة  برئات معطوبة وعيون حجريَّ
عنوان جمهول يف وطن الغبار
أضرب يف اليابسة منذ قرون

ال أسراَر الثكنة وأسرد يف املوَّ
أشاغب اليوم والذي يليه
ل يف األمس خممورًا أتسلَّ

وُأقاضيه
ما بدأُت الغناء أنتهي بالعويل كلَّ

وحني اشتهيُت الصمت أنهكين الصفرُي
من أين لي ببقعة أرض وسالم 

أنا الساقط من رحٍم هالكٍة
الشرطي خلفي

حيفر رؤياه يف أضالعي
والعراق السعيد يسألين:

من أين أتيت بكل هذا اخلراب؟
أنا الساقط على أقدامي

ة ألول مرَّ
مت أني املسافر. توهَّ

خطوط خليل 

الزهاوي.
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املستمر  الوجود  هو  مطلوبًا  كان  ما  »كل 
لقلوب تتذكرني«

نيكوس كازانتزاكيس
 
فتحُت  كلما  الليلة.  هذه  البيت  من  أخرج  أن  أريد  ال 
ت عليَّ وحدتي كالعفريت. األغطية ثقيلة على  بابًا أطلَّ
صدري وأمحالي ال تبدو زائلة. أترك األرق يتنفس. 

أستمع بدقة إىل خطوات قليب اخلافتة.
حلمت أن أبي حيملين يف عربة خشبية صغرية تطوف 
بي أماكَن تبدو وكأن بها البيت. حلمت أن عيين جتذب 
أعقاب  تائهني،  أطفااًل  الشاسعة،  األرض  مساحات 

ازات. سجائر وغمَّ
تبدو صامدة  وجغرافيا  جديد  خيال  إىل  جتذبين  نظرة 

فقط كلما ابتعدت.
مراجيح  مثل  بي  يرتفع  وهو  ة  بقوَّ االكتئاب  أحارب 
ثك  الطفولة. أتشبَّث برغبة بك ثم أمقتها بعد حني. أحدِّ

عن القمر بينما عابر ضرير يتعثر بالالضوء.
يف  كاألغالل  تصبح  ختيفين،  عادية  األكثر  الكلمات 
قليب. أريد أن أذهب إىل البحر. أراقب ذلك الغياب 

القاسي وهو يعتصرني.

منهار،  جسد  إىل  أستند  أحتق.  كأني  رائحيت  أحسُّ 
بناية خلت من سكانها. قصفها اجلنود وقت االحتالل 

أو القناص وهو يعبث جبسد زهرة.

كامل  نشمَّ  نفتحها كي  الوردة  أن منسك  علينا  كان 
عطرها حنلم أننا نركض يف مروج بعيدة. نتكها متيل 
تريد  وحدها، تسقط قرب حافة املمشى. خطواتنا ال 

أن تسابق الريح.

كان الضوء ميسك لنا الباب فال ينغلق. خُنبِّئ وجوهنا 
يف راحة اليد حبزن من ال يريد أن ينام كي ال ينتهي 

العامل.

أني  حتى  روحي هشة  كانت  متأخرة.  اليوم، وصلت 
كنت ألتقط ضحك العصافري بيدي.

م. أريد أن أحترك فقط يف دوائر  أحيانًا ال أريد أن أتكلَّ

غري مكتملة من الضوء.

عندما تصبح أطراف أصابعي زرقاء من حروف كثرية 
مل أكتبها

أعرف أن ال أحد حيّبين
أني أتارجح وحدي يف السماء

وجنوم صغرية تسطع يف يدي.

أشعر أني أعدو خارج اجلّو
املسافات تأتي متأخرة

وخطوتي ال تقلب صفحة املاء

بطاقًة  اجلديد  إليك وطين  أرسل  أن  أفّكر كيف ميكن 
بريدية. كيف سيمكنين أن أسند األبراج اليت تريد أن 
ترتاح على يدي والعيون األجنبية. ال أحد حيمل معي 

هذا الغياب.

أكتشف  أن  أريد  كنت  إني  وأقول  أكذب  أن  ميكن 
العامل. لكين يف احلقيقة كنت أريد أن أصحو كل يوم 
يف بلد أجنيب جديد. أحلم أني أعلق يف شباك الصّياد 

أو أني الصّياد واللؤلؤ والبحرية.

يف احللم عرفُت أني أشتاق إليك كثريًا. فتحت الباب 
وخرجت حماولة أن أتذكر رائحة ورد ال تنبت قرب بابك. 

ح للهواء كي يدخل من شرفة املنتحرين. يدك ُتلوِّ

الباب  فتحت  األمحر  ثوبها  الصغرية  األمرية  لبست 
اخلشيب املنخفض وهي تبحث مبكر عن ذئب ال جييء. 
سأحبث لنفسي عن غابة أؤرجح فيها القلق. سأحاول 
أو فزع وسأترك املطر ينهمر قلياًل  أال أصطدم حبجر 
عن  الوحشة  أزاحت  أمل  بال  اخلائفَتني.  وجنيتَّ  على 

طريقها واستمرَّت يف اللعب.

وعندما أرى وجهك يف الصور ويف احلياة االفتاضية 
أرتعد. ما زال وجهك جيرحين بابتسامة اخلاسرين، من 

عرف طعم احملّبة مبكرًا ومل يعد.

وبني  بيين  ُيفرِّق  شيء  ال  متامًا  وحيدة  وأنا  اآلن 

وحدتي.

يواجه  ما  كل  أصدم  مسرعة  بدراجة  أركض  أن  أريد 
خيالي

أمسع صوت احلياة يغرِّد يف اخلارج. َمن سيفتح لي 
الباب ألخرج مين؟

حبثت عن الصحراء مكانًا ال تنبت فيه الذكريات.

إىل  وأتعرَّف  بيدي  ألقتلها  فراشة صغرية  عن  أحبث 
الرقة.

الطائرات اليت أحببتها من قبل ترجُّ بيتنا اآلن. أودُّ أن 
أسّلمها املفاتيح لتحل.

ليس غياب احلب ما يؤمل بل هي القسوة وخيبة األمل. 
أريد أن أبين بيتًا من ورق أمسح له أن يطري أمام أول 

رياح.

يتحّول  أستطيع.  أكثر مما  بعاطفيت  أحتكم  أن  أحاول 
وجهي إىل طرق وصحارى. أشعر أني أركض. أشعر 
بالعطش وال أحاول العثور على قطرة ماء. عقلي غري 
فعاًل  ميكنها  أنه  تعرف  ماكينة  كأنه  بالتعب  مشغول 
التنافس والقضاء على نفسها. وعندما أرى السقطة 

يف خيالي سأعرف أني مل أقع.

اصعدي  لي:  وتقول  جرف  جتاه  تدفعين  أنك  حلمُت 
أن  تريدني  بعناد.  خّدي  يالمس  اهلواء  بينما  اجلبل 

أصعد اجلبل وكأني سأقف إىل جوارك هناك.

كنا فقراء. منلك أجنحة من احلزن وكاسيتًا أمحَر صغريًا 
املشتكة يصعب  احلياة  أمساء. ويف  عليه  ُتكتب  مل 
عدم التعثر باألخطاء. اختع كل واحد منا كذبة صغرية 
يصعب خلعها. وبدأت أشعر أن رياحًا قوية تدفعين إىل 

التشبُّث بكل ما يشني.

طفوليت بال صور. كأني مل أكن.

أفتقدك
قارب ورقي صغري يسبح يف اخليال.

اهللع  من  أغرق يف حبرية صغرية  فجأة  ك  حبُّ يتكين 
ختتفي كلما أبعدُت عيين عنها ونظرت إىل األعلى.

أخرى  حججًا  ملنحتَك  القدر  مفاتيح  أملك  كنت  لو 
للغياب.

 
أفتح عني السماء كي أرحل عن البحر.  

إىل  يدفعين  الذي  هو  احلياة  من  اخلوف  ذلك  نفسه 
العيش.

لديَّ أمل أني سأتفّتح كوردة ذات يوم
حتى وإن مل أبَق طوياًل

فأنا ال أعرف متعة البقاء
حيث احلياة مزدمحة
والسّيارات اهلاربة

ال تعرف طريق الوصول إىل قليب.

أشعر بعطب َمن عاش مّدة طويلة
أو كرب فجأة يف الغياب.

 
كان النهر يبدو من بعيد كأنه نهٌر آخر

يغرق يف ضفة أخرى
وأنت حتّدثين عن العدالة واحلب
واحلياة ال تريد أن متسك بيدي.

 
أهرب ألني ال أستطيع أن أحّبك سوى بطريقة واحدة. 
طريقة من يفتحون النوافذ ويقفزون. على ثقة من أن 

السعادة ال ميكن أن تسقط على األرض.

جلسَت تقول لي حبّب: إنِك ستخونينين، ستخونينين.  
أردت أن أتأكد من قّوة فكرتك عين. أن أعرف سأخونك 

مع َمن. خاضت شفيت بزرقة أسنانه.
 

أحضن األرض ألعرف طعَم فاكهة تكرب على السطح. 

. ماذا سيحدث إذا  أيها الصباح املشغول بفتح عيينَّ
تلعب  طفولة  أو  األغنيات  أفتقد  مل  إذا  طوياًل؟  منُت 

بعيدًا. من سأختار ألرجع معه إىل البيت؟

رها كالفرح. ال أعرف أسباب حزني متامًا لكين ُأقدِّ

مل أعد أحتمل الصوت وال الضجيج الذي يبتعد عين.
 

يغار علّي أبي كأني طفلة تائهة يف املدى.
 

أسكن يف بيوت األغنياء

لكين أتعّذب كلصٍّ

كلما أغمضُت عيين امتأل وجهي بالصور.

تعال نلصق وجوهنا على أبواب احملالت اليت تعرض 
األطفال  نرشق  تعال  أحجامنا.  من  أكرب  مقاسات 
ك تفاحًة هذا املساء.  باحلجارة. تعال أريد أن أقضم خدَّ

تعال وساعدني على أن أختفي.

أي  أعرف  ال  وأنا  الرحيل  وفرحة  العودة  فرحة  هناك 
منهما. 

ألوان  ذاكرتي  طعم  ذاكرتي.  طعم  أتذّكر  أن  أحاول 
صناعية وطفولة من تعب.

 
ماذا ترتدين يف نومك؟ أريد أن  أملس أزهار شعرك 

كاملة.
أتكّسر  أن  الشوك.  الوجوه يف  أزرع كل  أن  أريد  أنا 

داخل عيين كاملة.

أتلّصص على احلياة. ال كتاب حيتملين. ال شفاه تقرأ 
الكلمات يف السّر.

ال   حتى  ألوان  بال  املكان  يكون  أن  املستحسن  من 
تسرح عيين يف اخليال.

ظّلك  حتت  ممّددة  وأنا  بيت  أمام  واقفة  شجرة  أنت 
جاهزة الحتضانك. شجرة تلهث إىل صدري بالعناق. 

سأرفع دماءك بعيدًا عن األرض.

قد  ألنك  فقط  خاصة.  كملكية  املوت  عن  تتحّدث 
عاشرت الكثري من األموات.

سأركض بدونك وسأحكي لك عن املسافات حيث ال 
أحد يعرب سوى الضوء.

كّراسة  خارج  سأقف  أني  وأعدك  األلوان  لي  أرسْل 
وسأخرج  بعيد.  من  تضحك  الشمس  سأترك  الرسم. 

من نافذتي كي أمشي على احلافة.

أنت القبلة وأنا املّرة األوىل. أنت البيت وال أحد يأوي 
إليك. اتركين أمسح دمع عيَنيك بسكني لنعرف من منا 

ميوت يف روح اآلخر...

اليوم ال أريد أن أحتّدث مع أي بشر. أريد أن أنصت 
إىل دقات قليب جيدًا ألعرف يف أي جزء منه يكمن أمل 

العامل.

ال أريد أن أكون قريبة على الدوام. فأنا أعرف روحي 
فقط عندما تهرب مين.

أحبث عن ثورة ألنام بني ذراَعيها وأغرق يف البكاء.

البعيدة  الدرجات  أترك  السالمل.  إىل  أصل  أن  أريد 
تكسر وحدتي.

أشم األغالل وهي ترحل يف دمي.

أمسك  الذي  من  للتّو  أعرف  ال  ممسوسة.  أحالمي 
بيدي.

الناس حتارب وأنا أقيس بعيين املسافة بني السماء 
واألرض.

أريد أن أذهب إىل آخر الدنيا حيث الرجال ال يطلبون 
الرسائل.

خطوط خليل 

الزهاوي.
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»كارمينا بورانا« هي »كانتاتا« 
من أعمال امللحن كارل أورف. 
مها يف 1937. وهي تستند  قدَّ
يف  ُوجدت  قصيدة   24 إىل 
 .1280 لعام  تعود  الوسطى  القرون 
الالتينية  باللغة  النصوص،  حتكي 
واحلب.  والنساء  اخلمر  عن  القدمية، 
»أغاني  بورانا«  »كارمينا  كلمة  وتعين 
بوران« وهو عنوان لكتاب ضّم اجملموعة 
الكاملة للقصائد العلمانية الالتينية اليت 
كتبها شعراء خمتلفون يف مطلع القرن 
وقد  250 قصيدة.  عددها  ويبلغ  12م، 
أندرياس  يوهان  األملاني  الشاعر  مجع 

مشيلر اجملموعة وطبعها عام 1847.

1
بغضٍب

سـوف أحتّدث إىل قليب
إّنين من ماّدِة الطالوة

تلهو بها الريح.
 
2

الرجل احلكيم
يؤّسس على الصخر

أنا األمحق النهري
ال تبقى مياهي

حتت مساء.

3
أنزلُق من دون هدف

مثل زورق من دون حّبار
مثل الطيور اليت تنزلق

على طرقات اهلواء
ال قيد ميسكين

أحبث عن الذين ُيشبهونين
فأجد نفسي بني األشرار.

4
وقاُر القلب النبيل صعب 

املَرُح أحّب عندي من العسل 
تنفيذ أوامر فينوس خدمة يسرية 

ال تقطن فينوس يف القلوب الرخيصة. 
 
5

أمشي يف الطريق العريض شاّبًا
ر بالفضائل أرتكب الذنوب وال أفكِّ

أنا طّماع لّذة
أكثر ميّن طّماع خالص

مْيٌت روحي
فيما أترّفق

جبلدي.
 

 6
ها األسقف! أيُّ

أّيها األسقف احلكيم!
أرجو أن تتسامح معي 

ال أريد موتًا مرحيًا  
يقتلين املوت املريح  

أريد موتًا قاسيًا  
قليب ُيسيء للفتيات اجلميالت    

وأولئك اللواتي 
ال أستطيع جبسدي أن أعاشرهّن  

أعاشرهّن 
بقليب. 

 
7

التغّلب على الشهوة الطبيعّية صعٌب
واألصعب أن تظّل يف آن مشاعرنا نقّية 

حنن الشباب عندما ننظر إىل الصبايا 
يشّق علينا التقّيد بالتعاليم الصارمة 

وندع األجسام اللدنة 
وال نكتث. 

 
8

من ذا الذي يقف يف النار وال حيتق؟

من ذا الذي يقدر أن يظّل طاهرًا
إذا هو يعيش يف بافيا ـ 

مدينة فينوس صّيادة الفتيان بإصبعها 
وتغريهم بنظرة من عيَنيها

للوقوع يف احلبائل
وحُييلهم وجهها

إىل طرائد.

9
لو أتيَت باحلصان يف هذا اليوم 

إىل مدينة بافيا
كّل الدروب إىل خمدع فينوس

ليس حتت كّل هذه األبراج برجًا للفضيلة.
  
10

ُيبِعدون املرآة عن وجهي 
اجلسد  أداعب  أن  لي  إذا مسحِت  أتبّخُر 

العاري 
على رغم الصقيع يف اخلارج 

أجتح إّذاك أعجب القصائد واألناشيد. 
  

 11
مكاني املفّضل هو احلانة
مل أرفض احلانة باألمس

لن أرفضها غدًا
إاّل عندما أرى املالئكة

مقبلني متمّنني
للموتى

بنشيد املوت:
»استْح بسالم«.

 
12

األشهى أن أموت يف حانة
لكي وأنا مْيت

يكون قريبًا من النبيذ
فمي

فتغيّن املالئكة بكّل فرح:
»يا رّب إرحم شاربي اخلمر«.

13
من كأس نبيذ يسطع نوُر العقل

ق عاليًا والقلُب حيلِّ
بقدر ما يتذّوق

مذاُق النبيذ يف احلانة أعذب
من نبيذ األسقف املخلوط

باملاء.

14
الشعراء يتجّنبون األماكن املكتّظة
لون العزلة، ُيرهقون أنفسهم ُيفضِّ

الشعراء يقهرون ذواتهم، يعملون كثريًا
يسهرون الليالي
ويف آخر املطاف

ال قدرة هلم
على إجناز عمل حقيقي

نبيل
 

15
يصومون

ويعّذبون أنفسهم
يبتعدون عن مهاترات الشعب

وفوضى األسواق
ميوت

ـ مجاعة الشعراء هؤالء ـ
من عناء

حتت نري العمل. 

16
كّل شخص تهبه الطبيعة هبة خمصوصة 

وهبتين أاّل أقدر وأنـا صاٍح أن أكتب
أي فتى سيتفّوق علّي وأنا صاٍح

أكره الظمأ واجلوع
مثلما أكره املوت.

 
17

كّل شخص تهبه الطبيعة هبة خمصوصة 
أنا وهبتين كتابة الشعر

د خصوصًاعندما أشرب النبيذ اجليِّ
إّني ُأفِرغ ما يف براميل صاحب احلانة 

النبيذ يهب الكلمات امتالًء تاّمًا.

18
الذي  النبيذ  نوع  من  هي  قصائدي 

أشرب
ال أقدر على عمل شيء
إاّل إذا كنُت قد أكلت

ال قيمة البّتة ألشعاري صاحيًا
بعد أن أشرب

أتفّوق على أوفيد
بالشعر.

19
عقُل الشعر لن ُأمَنْحُه

إذا مل يكن شبعانًا بطين
وعندما أكون شبعانًا

يأتي إلّي فوبوس

صادحًا
بأشياء عجيبة.

20
أنا مّتهم خبيانة مساوئي
اليت يّتهمين بها خّدامك

الذين يف آن
وال واحد منهم يّتهم ذاته

وأنظْر إليهم
إّنهم أيضًا ميرحون

ويطلبون متَع احلياة.

21
واآلن!

وحبضور موّجهي الروحي
وباالستناد إىل أحكام الناموس الرّباني

َمْن يقذفين حبَجٍر ال يرأف بالشاعر
الذي قلبه مل يعرف

خطيئة.

22
نطقُت مبا ُيدينين

نطقُت بكّل ما أعرف عن نفسي
تقّيأُت السّم الذي احتملُته من زمان

مللُت من حياتي القدمية
ُيغريين اجلديد، ُيغريين التبّدل

اجلديد والتبّدل يقوالن لي:
الوجه يراه اإلنسان

إمّنا القلب
ال يفتح إاّل هلل.

23
الفضائل صرُت أحّبها
صرُت أكره املعاصي
عقلي يولد من جديد

بقلٍب جديد
مثل رضيع أتغّذى مّرة جديدة

على احلليب
لكي ال يبقى قليب يأسره الغرور.

24
أّيها األسقف املصطفى من كولن

ال تعاقْب من يندم
واجعْل رمحتك على من يرجو املغفرة

أّيها األسقف املصطفى من كولن
ال تعاقْب من يعتف بالذنب

يا أّيها األسقف املصطفى من كولن
أتقّبل راضيًا مجيَع أوامرك.

25
وحتى األسد

ملك الوحوش
حيمي رعّيته
ر بتاتًا ال يفكِّ

أن يصّب جام غضبه
على رعّيته

فإذا انتفى الرفق
فاألمر سيكون شديد املرارة.

آَن املغيُب ميحو بأناملِه قبَح النهار
وُيعّري النجوَم على مسرٍح مكشوف

مجهورُه ضباٌع
رضعْت مع احلليب هلفة اجلمال

وما زالت تطلب املزيد

وآَن لك أْن مُتسَك احليَل من أعناقها
وتعيدها إىل درب اخلطيئة

صفة  الصوت  منَح  من  ألسَت 

الصدى
ألسَت من مزَج بني العدم والسرير 

ذي القوائم اخلمس
يا موت.

...
صديقًا  يومًا  تكن  مل  موت  يا 

للكائنات
الالتي  امللكات  جواهر  منحتهم  مْذ 
العروش  عن  أرواحهنَّ  خطفَت 

الذهبية

فكيف أصبحَت صديقي؟

امنحهم يا موت تلك اجلواهر وانثر 
من دنانريك

دنانري امللوك التابعني
عند أقدامهن ما يكفي لسدِّ رمقهنَّ 

يف جنة العدم

واصرْب
ُد الصابرين فأنَت سيِّ

هكذا تقول احلجارة للحجارة
»كلُّ النهايات واحدٌة«

فامنحهم
أساوَر من أمٍل أزرَق

ُر األبواَب املهجورة بالبحر عّله ُيذكِّ
والبحَر باألصداف

واألصداَف مبا هلا 
! من َديٍن عليَّ

...
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من  والعشرين  السادسة  ُتتمَّ  أن  قبل 
عمرها، رحلت الشاعرة السورية اجلميلة وفاء 
له  تعّرضت  حادث سري  نتيجة  الدين  شيب 
مبناسبة   .1998 العام  دمشق  العاصمة  يف 
الكتاب  »احتاد  لدى  الرّمان«  »خطيئة  ديوانها  صدور 
م لنا شقيقُة الراحلة هذه  العرب« يف دمشق 2011 ُتقدِّ

القراءة.

بعد سّت وعشرين خطوة باجتاه الكشف األكرب: املوت، 
تنتمي  شاّبة  شاعرة  جتربة  يف  التفاصيل  زخم  وبعد 
إىل جيل الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين 
دة  معقَّ خصوصّية  من  احلقبة  تلك  عليه  تنطوي  مبا 
واقتصادية  سياسية  خصوصية  سوريا،  وقاسية يف 
السورية وفاء شيب  الشاعرة  وأيديولوجية... هجرت 
الدين )1972 - 1998( لغتها لتحيا املوت فعاًل، فهي َمن 

كابدت سؤاله، حتى استحال لديها نبوءة.
والشاعرة اليت تركت جبل العرب قاصدة دمشق بهدف 
الدراسة اجلامعية، فحال املوت دون إكمال دراستها 
العشر  طفولتها  سنوات  عاشت  النفس،  علم  يف 
األوىل يف لبنان، ثم عادت مع أسرتها بعد االجتياح 
رأس  مسقط  السويداء  إىل   ،1982 سنة  اإلسرائيلي 
بالغًا  أثرًا  تلك  الطفولة  تركت سنوات  والَديها، وقد 
الطبيعة  األدبّية عمومًا، من حيث  وآثارها  يف شعرها 
ارتبط بها من  للبنان، واحلرب وما  اجلغرافية اجلميلة 

مآٍس وذكريات املالجئ واألقبية...
عًا: قصص مل ُتطبع بعد،  تركت الشاعرة إرثًا أدبّيًا متنوِّ
ورواية مل تكتمل، وقصائد كثرية ُنشر بعضها أخريًا 
يف ديوان محل عنوان »خطيئة الرمان« )احتاد الكّتاب 
العرب يف دمشق، 2011(. ويطفح هذا الديوان بصور 
شعرّية معّلقة على لغة حنون وادعة حينًا، ثائرة متمرِّدة 
حينًا آخر، مستقّرة، لكنها مسافرة، جتيد إثارة أسئلة ال 
أجوبة هلا: »أمجل األسئلة تلك اليت/ دون إجابة بعُد«.

يف اخلطيئة الرّمانّية تتقافز طفولة ال ترحل عن ذاتها 
»البارحة/  اللعب:  ورغبة يف  وتوقًا،  لتعود شوقًا  إال 
وضعْت أّمي كل الذي مل أعد أحتاجه يف العلّية/ .../ 
واليوم.../ كيف؟/ كيف سأخربِك يا أّمي/ بأن كل ما 

أحتاجه موجود يف العلّية!«.
تنساب  التأّمل،  تها  مادَّ حكمة  متسك  الطفولة  وبيد 

»فقط  واحدة:  دفعة  وحّله  املوت  لغز  تبصر  حّد  إىل 
سنموت/ أصابعنا احلافية على مدار نداءات بنات آوى/ 

أعيننا املتفتحة كستناءة فوق نار مهمومة«.
وبني احلكمة والطفولة ترقص صبّية فتشرق بكينونتها 
األنثوّية داعية جّل الكائنات إليها... للرقص: »جتّمعوا 
يفَّ كاخضرار توق البلح/ للعشب حتت أقدامكم طبيعة 
تنثره  ما  الِفطر  أَوليَس  زوربا/  حتى  ارقصوا  الغجر/ 

الليالي املاِطرة من ُقَبل؟!«.
الديوان، يف  هذا  احملتَضن يف  الشعر  أهمّية  تتبّدى 
»من  املسّلمات:  ت  تفتِّ حلرّية  س  املؤسِّ اخلطأ  تلّمس 
اعتمد عليَّ حلفظ النصيحة؟/ وظّن رقبيت مشجبًا وفّيًا 
تعيد  حني  تتبّدى  نفسها  واألهمّية  احلكمة«.  لتعليق 
الشاعرة قراءة الوعي األسطورّي عرب توظيف األسطورة 
بإحساس حّر وملتهب يف طقسها الشعرّي امللحمّي، 
لتفصح عن إرادة متمّردة تريد تفكيك املوروث ِشعرًا 
حمفورًا على ألواح »خطيئة الرمان«: »من نار وماء وهواء 
الليل  وطني/ من نهار حجرّي يتناهى صرصارًا يدكُّ 
بروٍح/ شهّية الشعاب/ من قراٍن بني حناس وقصدير 

ُيقيم النشيد األلف/ ألمومة اخلرز وأبّوة الصنج«.
حتاول الشاعرة يف قصائدها القفز من الذات اإلنسانّية 
املتعالية ارمتاًء يف أحضان كائنات هلا لغاتها اخلاّصة، 
حّق  مصادرة  رفض  يف  تتجّلى  لديها  فالشعرية 
الكائنات بأن تكون موجودة كما هي من دون صهرها 
أن  الشاعرة  لذا حتاول  اإلنساني؛  الوجود  َمْعَمعة  يف 
تتحّول إىل حالة الكائنات نفسها كي تفهمها: »ويف 
كل مّرة أصري عشبة، حجرًا، زهرة، فطرًا، هندباء.../ 
ة  املرَّ هذه  قدمك/  أبعد  لتاني/  احلقول  تفصفص  ال 

سأصري دودة«.
هنا تسري الشاعرة بفّنها مع نظام العامل وتنسجم معه، 
وهنا أيضًا تتقاطع مع كافكا يف روايته »املْسخ« من 
حيث حتّول شخصّيته الرئيسية إىل حشرة )صرصار(.

ُيباغت  إنسانّي  أمام شعر  الرّمان« جندنا  »خطيئة  يف 
فاالمتداد  فيها،  اإلنسانّية  الروح  جذوة  ق  لُيعمِّ اللغة 
واالقتضاب، االّتساع والضيق، الِقصر والطول، العمق 
للحياة  لإلنسان...  حاالت  وأكثر  هذه  كل  والسطح، 
واملوت، وعلى هذا يلهث املسافر مع ِشعر من هذا 
الطراز باحثًا عن نفسه فيه، متماهيًا وقصائد طويلة 
حينًا »توهجات ملنحوتة املوت«، وأخرى ليست إال حلظة 

يف زمن »مَل ال...«، ال بل يف القصيدة الواحدة تطول 
اجُلَمل وتقصر كما املسافة، تعلو وتهبط كما األمواج: 
جتهلك  احلشائش  تدع  ال  الفاكهة/  إليك شغف  »شّد 

حني ترعاها حبلى مبساء خفيف«.
البداية والنهاية يف قصائدها فراشًة  تنَحُت الشاعرة 
على حواّف الزمن، وتبّدل مواقعهما عرب جتاذب أطراف 
بـ»هكذا  »َحْرث«  قصيدة  تنتهي  أن  فما  احلديث، 
بـ»هكذا  والورد«  »أنا  قصيدة  تبدأ  حتى   أنا...«، 
الشعر  والبداية يفتش  النهاية  أيضًا، وبني  أنا...« 
اعتافاٍت وبوحًا وصورًا خصبة ممهورة بتأّمالت تتناهى 
وتبدأ معلنة عن جتربة ذاٍت مبخيال شعرّي جييد التحال 
يف كل االجتاهات... ذات تسافر كجزء من العامل لكنها 
منعتقة من السرب، ألنها ذات متفرِّدة، والفردّية طائر 

حّر من السرب مع أنه ينضوي يف منظومته.
وإذ تنطلق قصيدة »رقص« بالسؤال: »هل حاولتم يومًا 
التقاط نيسان عن بعد؟«، تنطلق قصيدة »ارتكاباٌت 
مصّوفة« من طموح مجوح: »بعد املوت... سأمتّرد على 
باملوت وما  الشاعرة  أن حسن ظّن  الشعر«. واجلميل 
سيجري بعده، يتناغم وحسن ظّنها باحلياة وطيبتها يف 

قصيدة »كم أنا وحدي«: »ستساحمين احلياة...«.
متهر  فالالنهاية  الالنهاية؛  إىل  تقود  احلّرية  وكون 
»خطيئة الّرّمان« وال تنطفئ؛ وحني خنالنا قد فصفصنا 
»فقد  بدائّية:  بداية  أمام  جندنا  وأنهيناها؛  القصائد 
السماء  ما  أنه  واكتشفنا،  األخري/  عشاءنا  تناولنا 

السابعة إال فاحتة السماوات«.

ثورات  تواكب  ثقافية  ثورة 
أكثر  باتت  العربي  الربيع 
ال  كي  ملّحة،  ضرورة  من 
انتصارها  بعد  الثورات  تقع 
احلّرية  طيف  يتحّول  وال  التخّبط،  يف 
األبواب  تنغلق  ولكي  سراب.  إىل 
والشبابيك أمام التسلل اخلفي لقوى 
بزمام  لإلمساك  عودتها  الطغيان يف 

ق على شجرة الثورة. األمور، والتسلُّ
فالطاغية احلاكم ليس جمّرد تشكيالت 
عسكرية وأجهزة أمنية، بل له امتداداته 
االقتصادية واإلعالمية والثقافية، فهو 
د خالياه يف كل  كاألخطبوط الذي ميدِّ

مفاصل احلياة.
ويف موضوعنا الثقايف طغى مثقفون 
هوا  ووجَّ احلاكم،  الطاغية  ظالل  يف 
وحُيمدل  ُيبسمل  واحد  باجتاه  الثقافة 
ظالل  ويف  األحد.  الواحد  للحاكم 
الطاغية احلاكم تكّرس جيٌش من الكتبة 
يف وصفهم مبدعني. ال ثقافة تتحرك 
خارج ظالله القائمة باملؤسسات، حتى 
هذه  ُتنتجها  اليت  الثقافة  أن  قنا  صدَّ
تتقّدم  اليت  الثقافة  هي  املؤسسات 
إىل  بنا  وستعرب  متحّضرة  كأّمة  بنا 

مصاف الثقافات العاملية اخلالدة.
الثقافة  أن  اكتشاف  يف  تأّخرنا  لقد 
ما  األخرية  العقود  يف  أنتجناها  اليت 
حنسبها  وكنا  خشبية،  ثقافة  إال  هي 
على عصر النهضة. هذه اليت ارتبطت 
باحلكم الوطين الذي اتسم باالستبداد 
احلياة  مناهج  كل  ودمَغ  السلطوي، 
على شاكلته وحسب إرادته املدعومة 

بالتخويف ورأس املال.
األنظمة الشمولية العربية أنتجت عجزًا 
والتحّدي  العربية،  احلياة  يف  شاماًل 
السلطة  أمد  إطالة  على  فقط  اقتصر 
يف احلكم، وعلى هذا التحّدي ُنظمت 
وُأنتجت  روايات،  وُكتبت  قصائد، 

أغاٍن  وصدحت  ومسرحيات،  أفالم 
وُأقيمت  وعرضها،  البالد  طول  يف 
من  عالية  أعمدة  على  مهرجانات 
ما  معها  جوائز  خالهلا  عت  ُوزِّ الفساد 

عادت للمفاهيم أي قيمة...
لقد أرادت احلاشية أن تضع التاريخ 
وذلك  وساللته،  احلاكم  أقدام  حتت 
وجودي  ككائن  الوطن  حساب  على 
ته. يتغلغل يف كينونة اإلنسان وُهويَّ

***
سقوط  شهدنا   2011 العام  مطلع  مع 
احلراك  بفعل  مشولية  عربية  أنظمة 
سقوط  وننتظر  السلمي،  الشعيب 
سقوط  نلحظ  مل  لكننا  أخرى.  أنظمة 
احلواشي الثقافية اليت زرعها الطغاة 
نراها  زلنا  ما  بل  اجملتمع،  قلب  يف 
مل  شيئًا  أن  لو  كما  دورها  متارس 
يتغري يف هياكل السلطة. مما يعطي 
بأن احلراك الشعيب ظل فعاًل  انطباعًا 

ناقصًا مل يبلغ ذروَة االنتصار.
يوازيه  أن  السلطة جيب  كنُس طغاة 
على  عملت  لثقافة  كامل  استئصاٌل 
تأليه احلاكم ومتجيد ساللته، ونشرت 
بت كل هذه التشّوهات  أدرانًا خبيثة سبَّ

يف جسم اجملتمع العربي.
على  حامسًا  مجاهرييًا  انتصارًا  إن 
إال  يكون  أن  ميكن  ال  الطغيان  قوى 
بالقضاء على هذه األدران اليت نراها 
برغم إسقاط الطغاة ما زالت ماثلة يف 
وقد  فعلها،  تفعل  الثقايف  املشهد 

ارتدت أردية من التضليل.
املبدعني  من  رّوادها  ثقافية  ثورة 
الشعبية،  الثورات  تواكب  واملفكرين 
هياكَل  تهّز  تأخري،  دون  أوانها  آَن 
والسلطات  الديكتاتورية  صنعتها 
واملألوف،  السائد  العشائرية، ختتق 
من  أجنحة  على  القارات  عابرًة 

الدهشة!

أرى أرجوحة يهتئ حبُلها
بإّجاصة عّمي املسافر  معّلقًا 

حديثًا
مبّللة  أنثوّية  يدًا  أرى 

باجلنوب
تلّوح لي بالوداع األخري

أرى خوذة تصطاد آخر رجٍل ظاهٍر يف 
املمّر

يف لوحة حلبيبيت...
إّبان  صنوبرة  قتلت  صاعقة  أرى 

انتحاِر
Grèce

أرى ملكيادْس
أرى امرأة ملتحفة ال أعرُفها

تنصُحين باإلقالع عن التدخني
أرى صديقي املهاجر بال رجعٍة

بار  يف  أشباحه  من  القليل  ينسى 
فلوريدا

أرى أّمي خُترج رائحة الكتب من
من  فاح  ما  مكانها  وتضع  حقيبيت، 

حنينها
اعد من ساحة احلاّمي أرى ضجيجًا يصَّ

بعدما رقص الديك نفسه ثانيًة
أرى لّص الطريق

ينهب هاتفي
احملمول القديَم

وال يْفِطن إىل الناي الذهيّب املغروِس 
بقليب

أرى أرقامًا بشرّيًة تتسّوُل قّدام
باب موصٍد بأرقام بشرّية أخرى
أرى اليأس األّخاذ بكرمه العالي

م لي مفاتيح األفق ُيسلِّ
أرى جسدي الراجَف مل أْرِمه من ُشرفٍة

ها الشاهِق الشبقّي مغريٍة بُعُلوِّ
أرى

merci d’exister
يف رسالة الكتونّية قدمية

أرى جاري املبتورة ساقه حديثًا

خيتبئ يف طفولته

أرى ما رأيت وما مل أَر:
زحاَم احلجيج األعمى يف امُلزدلفة
وكفنًا فارغـًا من جّثة عّمي اليت

بقيت يف احلجاز.

الرابعة صباحًا
وجهًا  كّنا  القديم  صديقي  بيت  يف 

لوجه أنا املستلقي على األريكة 
والثرّيا اليت تتدىّل من السقف... عبثًا 
أتساءل  والثرّيا...  السقف  أحّدق يف 

إن كانت
ت أّول مّرة أحدثت صراخًا عندما تدلَّ

يها  ُيدلِّ وهو  يشقى  السقف  كان  إن 
منذ

عريضتان  كتفاه  السقف،  أعوام... 
متامًا حّتى أنهما يغّطيان كامل جدران 

الغرفة
الثرّيا تغّطي

يف  الواسع  بفستانها  الشديد  حنفها 
آخره.

منذ سّتني عامًا وهما هكذا. ماذا بني 
السقف

والثرّيا؟ معادلة رياضّية تاريخ مقاومة 
أم قّصة حّب؟

زلزال قديم
ُركبتا الفتاة اجلالسة أمامي ترتعشان.

بّلور النافذة أيضًا يرتعش.
نظرات الراكبني

فم  يف  احللوى  قطعة  املتقاطعة، 
يرتعش  شيء  كّل  اهلواء...  الطفل، 

أمامي. كنت على وشك أن أصّدق
أّن ذلك الزلزال القديم يف جسدي بدأ 
جيتاح املتو، حينما انتبهُت فجأة إىل 

أّن عييّن هما
الدامعتان
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وصفات ملّونة للموت وحيدًا
كرسي  على  جتلس  املادة 

أخضر
والروح بلزوجتها البنفسجية

ل يف عروق الشمعة الصفراء تتحلَّ
ليست الفكرة أن تغمض عينًا
وترمي األخرى يف ظلٍّ ناشف

بل أن خُتلِّص األمحر من أوهامه القامتة
مة وأن ُتعرِّي األبيض من مالبسه املتفحِّ

وأن َتهَب األزرق مركبًا تسكنه الريح
فاأللوان جمّرد خطأ لشاعر

سقطت منه قصيدة
د باإلفالس على عني فجر مهدَّ

كلما اقتبُت من الدوالب الرمادي
تصرخ بألـٍم رسائُل سوداء مغلقة وحذرة

لن أفتحها ولو تواطأت معها
كل الفصول اجلارحة
واهلتافات الغادرة.

ه إىل غرفة ضّيقة أتوجَّ
ها تسكن فيها روائح أحبُّ
بصمت خملوعة طفولته

أحتاور وأتبادل أفكارًا وجودية مع طيف 
حكيم

ن من اعتقال حبار شرسة ألمتكَّ
أرقص دون توقف على موسيقى مثلة

وأحتّطم مليون مّرة
ألراوغ األمكنة اليت ال ُتغريين

َمهما ضُعفت حبالي وتقطعت أوصالي
وتهّدمت أشرعيت

سأصافح املوت بيد بيضاء
وأركل احلياة برجل مزّينة باملسامري

 
رؤيا

حيث النبُع أدُمُع قصائِده األوىل
جانب واحة خضراء ومضيئة

تتجّول كائنات ال تشبهنا
م غيابنا وتتفهَّ

وينشد النور مساراته اخلالبة
هناك أتتّبع جرحي املشبع

بأول الكالم وأنني النجوم الساطعة
حيث العربات تطري بدون أجنحة

والغمام الشاهق
ع جذور البهاء على عواصف صغرية ُيوزِّ
حيث احللم يرضع من نهد اللغة اخلالقة.

واجلّنات املرّصعة
بأصداف الندى احملموم

تراود النساء القابعات يف ركن بارد
حيث التجّليات تعاتب الكآبة

والنوافذ حتضُن
ليالَي فائضًة بالقبل

والسعادة جتري بفرح
ويدها ممسكة بالقناديل اجملرورة

بضفائر البدر
هناك أصيح يف  ظّلي القصري:

األفق ال يغمرني حبصصي من التعب
والقوس العالق يف عنقي

ميّزق طفوليت الزرقاء
فأشهق بكل االعتافات الالصقة

يف كفك
حتى تتناسى أنك كائن

مفتون باخلطيئة
وال ُحضن لك

سوى األغاني الذائبة يف ظهر الغبار
 

أسئلة موجعة
هل الذاكرة ال تتعب من دروبها امللتوية؟

هل الزمن الذي ينهش حلمي
 لن يتعب من القتل؟

هل الورود البالستيكية الساحبة
يف شروقي املنطفئ حتّس بغربة الرمل؟

هل األيادي املتشابكة
حول عنقي سُتهرِّب عروقي لليابسة؟

هل املوج العاري الذي يغين يف لساني
سُيغرق املتاهات اليت تنام يف العتبة؟
هل احملارات الباكية واألحجار املصدومة

ستتمّكن من قطع أوردة احلنني؟
هل ستتذكر املقربة املرسومة

على ذراعي أن تسقَي عظامي مبوت جديد؟
دة على رصيف مشقوق هل املرآة املتجمِّ
ستهاجر إىل أرض العزلة ليهدأ النزيف 

من تفكيكي؟
هل الشواهد الباكية واألخالف الصاعدة 

واألضواء الرمادية سُتعرِّي الكون؟
هل القوارب املكسورة سُتسامح النورس؟

د مترُّ
الصباح خمتنق وال يستطيع

أن يكنس الشوارع بضوئه البهيج
سيتك املدينة مظلمة

والطرقات موحشة والساحة كئيبة
سيتسلل بني أضلع الغابة

وينتقي جحر أرنب بّري
هكذا سيلوذ يف غربته اللذيذة
ويتأّمل الكون بعيَنني حذرَتني

حتى تنطق األغصان بأسرارها الصغرية
ويتجّول اهلواء برفقة األفاعي الضخمة

سيأخذ غفوة طويلة ومرحية
بعد ذلك سُيعيد للخواء نشيده العادي
دة ة متجدِّ فالسكون الذهيب يشحنه قوَّ

للتناغم مع خفقات الوجود.

جملة الغاوون، شهرية، تأّسست العام 2008
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خطوط خليل 

الزهاوي.

بذرة اخللق وقد نسيتها 
اإلهلُة يف رحم اهلل 

لتمتّص ذكورة مزّيفة 
وتتك اخللق يف غوغاء 

هذيانهم.
غبار طلع أنوثتها

يتعّفر فيه التائهون على دروب 
عودتهم

من املوت.
يبقى سوى  ال  البداية حني  ماء 

النهايات
وحياة تستفيق يف حلظة وهم

من  الشايف  املوت  أنها  لتعلن 
املوت.

الكتابة
زهرة احلروب تنفض عن بتالتها

غباَر سيوف الشرف 
بشغف  تنهمل  حزيران  أمطار 

الضائع   
يف أرض َخِرَبة.

الكتابة
فضاءات اللذة واإلغواء

شجرة تتدىّل منها مثاُر املعرفة
وما سقط منها كتب مقّدسة

جوف  يف  الصارخني  أغوت 
التكوين 

أن يرمسوا طريق اخلطيئة.
خيل تركض يف سفح الروح 

خيبة الغياب
حزن اللغة على نفسها

واجتثاث الليل من ترتيل غيّب
عنٌب الشهوة يف أرض جرداء. 

ما نكتبه 
أم ما يكتبنا؟

صراع احلياة على جسد املوت
ينسرب  ما  بروعة  الظّل  ووعُي 

من الدهشة.
ما نكتبه

سكرة اللغة يف مّخارة
كان اهلل يذوق فيها نبيَذ

اللذِة األوىل
يف جسد الكون...

ها اهلل يف ذاكرة امللعونني إسفني دقَّ
لتمنحهم وهمًا خللود يتدفق من رحم

ذكورتها.
وماء يشفي جسد املوت من أدران

حقيقته.
الكتابة

أنثى تتفتح يف أبراج اهلل لتمأل فراغًا
أماله سيف الوهم، سيف اإلميان،

سيف العبث الذكري حيمي عرش اخلوف.
ما نكتبه ال أسئلة ال أجوبة ال أوهام

ما نكتبه وعي منحنا اهلل أسراَر ضرورته
لنلبس جلد حقيقتنا يف الصفحات

ويتلو اآلخر آيات التكبري على النثر
ما نكتبه مزامري الرعشة يف رحم اللغة...

يسأُل عن عذوبٍة يف كالمي
عن خفٍة يف دمي

أمْل تدِر أني
احـتسيُت الفرات

ونامت موجياُتُه
يف عروقي

حني اختبأ العيُد فيَك
وارتوى لساُنَك

من لساني!
***

عًة صوابي مودِّ
أقُف ناقمة 

عند ختوِم صمِتَك
بعيوٍن من مطر

أفتُح نافذَة الكالم
مبعوٍل مبحوح

سأطرُق سبائَك الشرود
سأغزو ليلك

كما يفعُل الفجُر
ٍة وستفتح لي نوافَذ من فضَّ

َفِرحًا بالتهام الظالم
سـأمأل باحَتَك بالزقزقات

بسالسَل من رحيق
ني شوقي إليك جيرُّ

سأعتزُل صحوي
ما دام يسرقين منَك

ُد يف كأٍس وأتهجَّ
تأخذني إليك

سأهلُج حبروِف امسَك
وأرقص عـاريًة حول نارَك

َك حول خصري وألفُّ
خرقًة للولِه
أو للجنون!

***
أّيها العشُق

مضى القلُب صوَبك
جاء عندك،

طفاًل صغريًا
شاسعًا مثل غابٍة

فاجأها الدفُء
فاكتسْت باخضراٍر عجيب

واكتنزْت بالعبري

أيها الِعشُق...
هل صادَف القلُب حتَفُه

حني التقاَك؟!
هل بنيَت على موتِه

احملتوِم صْرحًا
وخّبأَت يف ركاِم احلزِن

ُجْرحًا مستدميًا
أيها العشُق

هل ُتراني اآلمثة
حني مضى القلُب

حنَوَك...
طفاًل صغريًا

شاسعًا مثَل غابٍة
عًا  كاحلرير... طيِّ
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وقد فاقَم من مشكليت الشخصية حصول أربعة أمور نظرُت 
د حياتي: إليها كإشارات جّدية على خطر يتهدَّ

على  تصلين  كانت  سوريا  من  اتصاالت جمهولة  األول، 
دني بعبارات مبهمة بعد كل مقال سياسي  موبايلي وتهدِّ
حاّد أكتبه، فقد قالوا لي )َمن هم؟( ذات مّرة: »ليش 
مضّر  ان  الدخَّ إنو  عن  الوزارة  بتحذيرات  تستخف  عم 

بالصحة؟«.
انتشار  عن  لي  السوريني  األصدقاء  أحد  إبالغ  الثاني، 
شائعة تقول بأن عائلة ْنعيم يف جبل العرب ستثأر مين 
بسبب تشهريي بـ»َحَبقة ْنعيم« يف مقال أدبي كتبته عن 
بفجورها  الشهرية  املرأة  هذه  قصة  فيه  وحكيُت  اجلبل 
أن قتلي هنا  اجلبل. واخلِطر يف املسألة  وجسارتها يف 
البعثي  أّي تكلفة سياسية بالنسبة إىل النظام  ليس له 
ال  عائلي،  ثأر  مسألة  وكأنها  ستظهر  القتل  عملية  ألن 

مسألة تصفية سياسية.
الثالث، اعتاض أحد الشّبان السوريني طريقي يف زاروب 
متفّرع عن شارع السادات يف احلمرا، وتهديدي بالويل إذا 
فتحُت فمي مّرة أخرى ضّد »الدكتور بشار«. وحني سألُت 
هذا الشاب الضخم الذي أراه للمّرة األوىل عن امسه وما 
شرف  ماهر  »امسي  أجابين:  دني،  ُيهدِّ كي  صفته  هي 
الدين«! ثم تركين ودخل يف أحد األحياء. وهذه احلادثة 
بت لي قلقًا كبريًا ألنه كان يف وسع هذا الشاب أن  سبَّ
تدع  ال  بامسي  معرفته  أن  كما  ويهرب،  بسكني  يطعنين 
جمااًل للشّك يف أنه عنصر خمابرات موجل مبراقبيت. وبعد 
بًا  هذه احلادثة بتُّ ال أمشي إال يف الشوارع الرئيسية، متجنِّ

بشكل كّلي السري يف أي زاروب، خصوصًا يف الليل.
األمر الرابع، وهو الذي كان األكثر إقالقًا لي ألنه مشل 
أشهر(،  ببضعة  نتزّوج  أن  )قبل  أيضًا  زينب  بالتهديد 
ي نفسه »حّسون«  ص يف أن سائق سّيارة أجرة ُيسمِّ يتلخَّ
ويعرض  يومي  بشكل  خمتلفة  أمكنة  يف  لنا  يظهر  كان 
ر ذلك بالصدفة  خدماته لتوصيلنا. يف البداية كنُت ُأفسِّ
احملضة، مع أنه كان يظهر لنا على باب جريدة »النهار« 
البناية اليت أسكن  يف ساحة الشهداء مّرة، وعلى بوابة 
فيها يف شارع احلمرا مّرة ثانية، ويف مدخل حي األوزاعي 
حيث يعيش أهل زينب مّرة ثالثة. وقد سألُته عن اخلّط 
الذي يلتزم به يف عمله كي أفهم السّر يف ظهوره يف 
كل تلك األماكن معًا، فقال لي: »خّطي كل بريوت، بلحق 
مّرة، ويف منطقة غري  لكننا ذات  ما كان«!  رزقي وين 
اليت  السّيارة  بنا  ُقطعت  األوزاعي،  طريق  على  مضاءة 
نا، وما إن نزلنا منها حتى كان »حّسون« ُينادينا  كانت ُتقلُّ
اك فكرُت أنا وزينب بالفكرة نفسها:  كي نصعد معه! إذَّ

هذا الشخص كان يالحقنا!
إىل  ذهبت  إذ  ذكية،  حبركة  زينب  قامت  الفور  وعلى 
السّيارة  رقم  سّجلت  منه  مرأى  وعلى  سّيارته  مؤخرة 
على دفت وضعته يف حقيبتها أمامه قاصدًة أن ُتريه ما 
فعلْت. وعوض أن يغضب السائق من هذه احلركة، ارتبَك 
لُت جلسيت إىل جانبه يف السّيارة لتصبح  وصمَت. وحني عدَّ
بشكل مواجه له، فتح فمه وسألين متماسكًا: »ليش أخذت 
خطيبتك رقم السّيارة؟«. فأخربته بكل ما يدور يف ذهين، 
وسياسيني،  اغتياالت صحافيني  أجواء  األجواء  أن  وعن 
لنا فيها بشكل  اليت ظهر  املختلفة  باألماكن  إياه  مذّكرًا 
يومي، وقلُت له إن املصادفة ال ميكن أن تكون عنيدة 

إىل هذه الدرجة.
أقسم لي »حّسون« إنه سائق عادي ال عالقة له بأي جهة، 
ته أو  وإنه »على باب اهلل«، وكنُت أنتظر منه أن ُيربز ُهويَّ
شهادة سوقه لطمأنيت، لكنه مل يفعل، وأنا من جهيت مل 

أطلب منه إبراز شيء.
اليوم مل نعد نراه مطلقًا، ومل يظهر لنا يف  ومنذ ذلك 

نا  أي شارع. واحلقيقة أنين اليوم أفّكر بأننا بالغنا يف حسِّ
األمين آنذاك، ورمبا ظلمنا هذا الشاب املسكني.

النظام  فيه  ل  ُأمحِّ بيان  بإصدار  فّكرُت  احلادثة  تلك  بعد 
السوري مسألة سالميت الشخصية، لكن نصائح األصدقاء 
أقنعتين بأن التصعيد ليس من مصلحة شخص ال ميلك 
أي محاية ويعيش يف حي شعيب وميكن ألي سّيارة عابرة 

أن تدهسه وهو يقطع الطريق.
الصحافيني  عن  مقاالت  سلسلة  كتبُت  البيان،  وعوض 
ت تصفيتهم ملوقفهم السياسي، من  الذين متَّ والكّتاب 
حممود احملمصاني، أول شهداء الصحافة اللبنانية، الذي 
كل  وكان  حممد،  شقيقه  مع  العثمانية  الدولة  أعدمته 
يراه ميوت  ال  اآلخر كي  قبل  ُيشَنق  أن  على  ُيلّح  منهما 
أمامه... إىل مسري قصري الذي مل ُيعَط مثل هذه الفرصة 
لطلب أي شيء. مرورًا بكامل مرّوة الذي ُقتل يف مكتبه، 
سريره.  يف  مرّوة  وحسني  سّيارته،  يف  طه  ورياض 
جثته  وُألقيت  باألسيد  يده  بت  ُذوِّ الذي  اللوزي  وسليم 
بني األحراج، وسهيل طويلة الذي ُألقيت جثته يف مكّب 
نفايات. ويف مقال بعنوان »يف الطريق إىل املانشيت« 
ثُت عن الطالع السيء يف حتّول  كتبته يف أيار 2006، حتدَّ
ناقل اخلرب )الصحايف( إىل ماّدته، يف حتّول كاتب اخلرب 
الصفحات  من  الصحايف  اسم  يقفز  أن  يف  بطله،  إىل 
الداخلية للجريدة إىل الصفحة األوىل، يف أن تقذف قنبلٌة 
إىل  اخلفيض  املقال  رصيف  من  صحايف  اسَم  صغرية 

أبراج املانشيت املرعبة.
حجمها  من  أكثر  تكرب  أن  ألمسائنا  نريد  ال  بأننا  كتبُت 
م من  الطبيعي، ال نريد الصعود إىل املانشيت على سلَّ
الصحافة،  مادَة  نفسه  الصحايف  يغدو  فحني  ديناميت. 
فإنها ال تبقى صحافة. استذكرُت أكثر من مّرة ما كتبه 
ميشال أبو جودة سنة 1966 عن أن »الصحايف القتيل لو 
ُأعيد إىل احلياة لكتب مقااًل ضّد قاتله«. وبالطبع مشكلة 
م بأن مجيع الذين يقرأونه  الصحايف تكمن يف أنه يتوهَّ
هم من القراء. لكننا يف زمن القتل ذاك مل يعد لدينا 
هذا الوهم أبدًا، وبتنا نعرف أن بني من يقرأنا قتلة ال 

عالقة هلم بالقراءة.
أجواء  سادت  تلك،  والقلق  اخلوف  أجواء  مقابل  ويف 
ة اليت أشاعها بعض املثقفني  النفاق والعنصرية املستجدَّ
احلريري،  اغتيال  بعد  الثورة  موجة  راكيب  من  اللبنانيني 
واليت وضعتين - ككاتب كسوري - أمام أزمِة سؤال عن 
لت بعض الصحف اللبنانية  صوابية ما أقوم به. فقد حتوَّ
إىل نسخ طبق األصل عن الصحافة السورية اليت متدح 
ة  »القائد«، ومل يكن من فارق بينها - إذا استثنينا ِحَرفيَّ
الطباعة اللبنانية - سوى األمساء، فهناك »األسد« وهنا 
اب السياسة الذين ال  ث عن كتَّ »احلريري«. وأنا ال أحتدَّ
املثقفني  بل حتديدًا عن بعض  ونين يف شيء هنا،  يهمُّ
واألدباء والشعراء الذين بلغت االنتهازية بأحدهم حدَّ أن 
يكتب عن احلريري روايًة وديواَني شعر احتويا - إضافة 
ه احلريري وتعبده - قصائَد أخرى  إىل القصائد اليت ُتؤلِّ
يف مديح زوجته نازك احلريري، وابنته هند! ومثن ذلك 
الذي  صديقه  أما  »املستقبل«!  جريدة  يف  وظيفة  كّله 
كان أحد زعران »احلزب السوري القومي االجتماعي« يف 
ر ليصبح كاتبًا ميدح احلريري -  احلرب األهلية - ثم حتضَّ
ل بقدرة روح الثورة إىل مناضل لبنانوي وصَل  فقد حتوَّ
فيه حّبه للبنان حدَّ أن كتب يف جريدة »املستقبل« مقااًل 
ُيعلن فيه أنه أعاد ترتيب مكتبته اخلاصة ليفصل الكتب 

اللبنانية عن الكتب السورية!
لقد بلغ االبتذال آنذاك مستويات قياسية، حتى أن بعض 
هؤالء راح ُيطالبنا مبعاملته كبطل، متناسيًا أنه كان قبل 
دكتاتورية  على  »امللحق«  تركيز  َيْستهول  قليلة  أشهر 

النظام السوري. والسؤال صار بالنسبة إليَّ على الشكل 
اآلتي: ما درجة األخالقية يف عملي بصحافة ما جئُت إليها 

إال هربًا من صحافة باتت ُتشبهها اآلن؟
الثورة  بأن  آذار   14 انتفاضة  جتربة  من  لي  تبنيَّ  لقد 
األنظمة  بدكتاتورية  شبيهة  دكتاتورية  متتلك  أن  ميكن 
وْقٌع يف  هلا  الثورة  دكتاتورية  إن  بل  ال  حتاربها.  اليت 
فيها،  كمشارك  أنت،  تضطر  حني  وطأة  أشّد  النفس 
إىل احلديث عن طهرانيتها. اجلميع يتناتشون »النصر«، 
مة خماطرًا مبكتسباته وأمنه ملعارضة  وَمن كان يف املقدِّ
الدكتاتورية، يصبح يف طرفة عني يف الصفوف اخللفية 
أعطت  لبنان  ويف  االنتهازيني.  جيوش  م  تقدُّ أمام 
الطائفية املستشرية هؤالء االنتهازيني وجهًا أكثر قبحًا. 
ث عن بعض املثقفني. كان أحد هؤالء ميزح  ودائمًا أحتدَّ
بالقول »شيعي للبيع« بعدما راجت جتارة مقيتة تنافست 
مبوجبها الطوائف على شراء ذمم مثقفي الطوائف األخرى. 
ى بعض اإلعالم اللبناني لغة عنصرية ضدَّ السوريني  وتبنَّ
يف  مقااًل  كتبُت  آنذاك  كإنسان.  والسوري  كشعب، 
»امللحق« أهاجم فيه القائمني على برنامج سياسي ساخر 
ص معظم حلقاته  على تلفزيون »أل. بي. سي« صار خُيصِّ
فًا  ُمصنِّ حتديدًا(،  )الشامية  السورية  باللهجة  لالستهزاء 
هلما:  ثالث  ال  خانَتني  لبنان ضمن  السوري يف  العامل 
فإما هو بائع كعك يسرق فرصة عمل اللبناني، وإما هو 
عنصر خمابرات يسرق طمأنينة اللبناني. وأذكر أيضًا أن 
هذه  مثل  على  كثريًا  ز  ركَّ األتاسي  علي  حممد  الصديق 

األمور يف مقاالته آنذاك.
يف املقابل كان مثة فئة من املثقفني اللبنانيني احلقيقيني 
رفضوا عروض الطوائف، كما رفضوا مسرحياتها اإلعالمية 
تها،  عن احتضان اجلامع للكنيسة، ليس فقط لزيفها وآنيَّ
ر من ساحة  بل ألنها ببساطة تطرد املثقف امللحد واملتنوِّ
الثورة. وما حدث بعد ذلك من سعار طائفي إسالمي - 

ة نظر هؤالء. د صحَّ مسيحي، وإسالمي - إسالمي، أكَّ
حني سألتين موظفة األمم املتحدة عن سبب مشاركيت يف 
انتفاضة 14 آذار لـ»إخراج السوريني من لبنان«، جتاوزُت 
فكرة أن أطلب منها التصحيح والقول »النظام السوري« 
اللحظات  إن  الشعب والنظام، وقلُت هلا  والتفريق بني 
اللحظات  ًة عن  خفَّ تقّل  الشعوب ال  حياة  الرومنسية يف 
استنتاجه  استطعُت  ومما  األفراد.  حياة  يف  الرومنسية 
ُيسمح هلا  اليت ال   - املوظفة  أن هذه  تلك اجللسة  أثناء 
إطالقًا بإعالن ميوهلا السياسية أثناء عملها - كانت على 
األقل متعاطفة مع انتفاضة 14 آذار. لذلك كانت، على ما 
أظن، متزج أسئلتها الشخصية باألسئلة »الرمسية«، ولذلك 
تركت لي اجملال مفتوحًا للخروج على موضوعي الشخصي 
ألشرح هلا أسباب فشل انتفاضة 14 آذار. ومما قلُته هلا 
آنذاك إن 14 آذار كانت مرحلة خطوبة، واخلطوبة يف بالدنا 
يف  سقطت  لذلك  والتمثيل،  النفاق  من  الكثري  معناها 
استحقاق الزواج. قلت هلا إن الثورة مثلنا متامًا متّر يف 
ة هي اليت  مرحلة خطوبة قبل مرحلة الزواج، والثورات احلقَّ

ف نفسها يف مرحلة اخلطوبة. ال ُتزيِّ
عليَّ  ف  خفَّ »امللحق«،  يف  خوري  الياس  أمثال  وجود 
هذه  مثل  عملي يف  أخالقية  سؤال  عن  اإلجابة  ة  حدَّ من 
الصحافة... حتى جاء عملي يف جملة »سنوب احلسناء«، 
متاسيحه  كثرت  الذي  »الثورة«  مستنقع  من  فأنقذني 
الذهاب  إىل  مضطرًا  كنت  أن  وعوض  مياهه.  وغارت 
بالربيد  مقاليت  أرسل  صرت  »النهار«  إىل  يومي  بشكل 
العنصرية  الوجوه  بعض  رؤية  من  مستحيًا  االلكتوني، 
اليت جتاور مكاتُبها مكاتَب »امللحق«، مستبداًل إياها بوجوه 
للتوِّ من  انتهيُت  اليت  أمثال جنوى كرم  فنانات مجيالت 

صنع »املقلب« اللئيم بها.


